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Điện Bàn, ngày 06 tháng 10 năm 2016

BÁO CÁO
Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã,
tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9, 9 tháng đầu năm 2016,
công tác chủ yếu quý IV và tháng 10 năm 2016.
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THÁNG 9, 9 THÁNG ĐẦU
NĂM 2016:
Thực hiện Nghị quyết của Thị ủy và HĐND thị xã về nhiệm vụ năm 2016,
UBND thị xã đã ban hành Chương trình công tác để chỉ đạo điều hành thực hiện
các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016; kịp thời giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội
và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các ngành và địa phương; chỉ đạo đẩy
mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và các
tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động đón Tết
Nguyên đán Bính Thân – năm 2016 an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm.
Tổ chức Lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
công nhận thị xã Điện Bàn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015; tiếp tục tập trung
chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới năm 2016, công tác sản xuất, thu hoạch
vụ Đông Xuân 2015– 2016, vụ Hè Thu 2016 đảm bảo kế hoạch đề ra; trong đó
chú trọng công tác diệt chuột; chống hạn, nhiễm mặn, đảm bảo nước tưới cho cây
trồng. Tăng cường công tác kiểm tra việc vận chuyển, giết mổ, phòng, chống dịch
bệnh gia súc, gia cầm. Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông
nghiệp giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung tổ chức tốt cuộc tổng điều tra nông thôn,
nông nghiệp và thủy sản năm 2016.
Chỉ đạo quyết liệt công tác đầu tư xây dựng, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng
mặt bằng và tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn như: đường cao tốc Đà
Nẵng – Quảng Ngãi, đường ĐT 607 (giai đoạn 3,4), ĐT 609, đường trục chính
nội thị thị xã, đường ĐH6, các dự án khu du lịch ven biển, các khu dân cư đô thị,
03 trường THCS tại 03 xã Điện Thắng,...Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các
công trình chuyển tiếp, công trình mới đảm bảo chất lượng, khối lượng giải ngân
theo kế hoạch vốn; đôn đốc quyết toán các công trình đã nghiệm thu, bàn giao
đưa vào sử dụng; hoàn thành hồ sơ, thủ tục xây dựng công trình theo kế hoạch
đầu tư năm 2016.
Chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán
thu chi ngân sách nhà nước năm 2017 theo Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 02/6/2016
của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 09/6/2016 của UBND
tỉnh Quảng Nam.
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Chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn
hóa – văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn. Tổ chức hoạt động kỷ niệm
69 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2016). Chỉ đạo chuẩn bị
các nội dung, điều kiện và phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học “Dinh trấn Thanh
Chiêm và Chữ Quốc ngữ”. Hướng dẫn tổ chức Đại hội thể dục – thể thao cấp cơ
sở và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016.
Tập trung chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội
phạm, tệ nạn xã hội. Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Nghị quyết
01/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của HĐND thị xã về nâng cao chất lượng,
hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chỉ đạo công tác xét duyệt
chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2017. Hướng dẫn công tác diễn tập chiến
đấu phòng thủ tại một số địa phương.
Chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và tại các kỳ họp
HĐND khóa X, XI. Triển khai thực hiện các Đề án, Chương trình đã được HĐND
thị xã khóa X; XI thông qua. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp tổng kết
nhiệm kỳ HĐND thị xã khóa X và kỳ họp thứ nhất, thứ hai, HĐND thị xã khóa
XI.
Trong 9 tháng qua, UBND thị xã đã tiếp nhận và xử lý trên 7.095 văn bản
đến của Trung ương, tỉnh, các ban, ngành và các địa phương. Ban hành trên
11.029 văn bản các loại để cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, tỉnh, Thị ủy
và HĐND thị xã chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện trên các mặt công tác.
II. K T
NĂM 2016:

UẢ TH C HIỆN NHIỆM V

THÁNG 9, 9 THÁNG ĐẦU

1. Về kinh tế:
+ Công nghiệp:
Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tháng 9 ước đạt 1.232,63 tỷ
đồng, 9 tháng ước đạt 9.867,3 tỷ đồng, đạt 71,67% KH, tăng 10,7% so với cùng
kỳ. Trong đó: Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc ước đạt 7.552 tỷ, tăng
12,6% so với cùng kỳ; công nghiệp địa phương ước đạt 2315,25 tỷ đồng, tăng
4,9% so với cùng kỳ. Nhìn chung, tình hình sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu
năm của thị xã tăng trưởng khá so với cùng kỳ, các doanh nghiệp sản xuất trên
địa bàn hoạt động ổn định với các mặt hàng sản xuất chủ yếu là chế biến thực
phẩm, may mặc xuất khẩu, sản xuất giấy,... tuy nhiên, các ngành giày, da xuất
khẩu, sản xuất gạch men, sản xuất đồ uống (bia) có mức sản xuất thấp, trong đó
tập trung ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài1 đã làm ảnh hưởng đến
tốc độ tăng trưởng chung của ngành công nghiệp trên địa bàn. Đối với các doanh
nghiệp hoạt động trong các cụm công nghiệp, đến nay đã có 50 doanh nghiệp đầu
tư với tổng diện tích đất thuê là 116,122 ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân mỗi cụm
công nghiệp là 59,89%, có 33 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh
doanh, giải quyết việc làm cho khoảng 5.210 lao động.
1

- Cty giày Rieker giảm 4,4%, Cty CB thức ăn thủy sảnViệt Hoa, Công ty Uni President,…một số doanh nghiệp
ngừng sản xuất như Cty May Tây Bắc, Cty may Song Châu, Cty nhựa Quang Minh,…
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Thực hiện tốt công tác phối hợp với ngành điện, đầu tư nâng cấp mở rộng
các công trình điện đảm bảo quản lý, cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh
và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển
công nghiệp thị xã Điện Bàn giai đoạn 2016-2020.
+ Thương mại - Dịch vụ - Du lịch - Xuất nhập khẩu:
Hoạt động thương mại trên địa bàn ổn định, hàng hoá trên thị trường phong
phú đa dạng đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân, giá cả các mặt
hàng thiết yếu bình ổn. Triển khai thực hiện Đề án phát triển chợ, siêu thị trên địa
bàn giai đoạn 2016-2020; xây dựng phương án thành lập Ban quản lý chợ của thị
xã Điện Bàn theo Đề án. Đề nghị tỉnh bổ sung vào quy hoạch mạng lưới thương
mại tỉnh chợ Viêm Đông – Điện Ngọc, chợ Điện Nam Bắc; bổ sung vào quy
hoạch mạng lưới xăng dầu của tỉnh cửa hàng xăng dầu trên tuyến ĐH1, thôn La
Trung, xã Điện Thọ. Trong 9 tháng đầu năm 2016, UBND thị xã đã cấp phép
đăng ký kinh doanh mới cho 474 hộ kinh doanh cá thể, với tổng vốn đăng ký
98,599 tỷ đồng.
Công tác kiểm tra sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất
lượng,...được tăng cường thực hiện, kịp thời chấn chỉnh các hành vi gian lận
thương mại. Đã tổ chức kiểm tra 197 trường hợp, qua đó phát hiện xử lý hành
chính 126 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước 235 triệu đồng.
Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch trên địa bàn được tập trung; tiến hành
kết nối với các công ty, cơ sở kinh doanh du lịch tổ chức các hoạt động xúc tiến
du lịch trên địa bàn thị xã; xây dựng kế hoạch phát triển du lịch Điện Bàn giai
đoạn 2016-2020; kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ sản phẩm làng du lịch
cộng đồng Triêm Tây 2016; phát triển sản phẩm du lịch tại Gò Nổi; lập quy
hoạch phát triển du lịch Điện Phương.
Giá trị xuất khẩu trên địa bàn tháng 9 ước đạt 27,18 triệu USD, 9 tháng
ước đạt 187,09 triệu USD, tăng 10,93% so cùng kỳ2; các sản phẩm xuất khẩu chủ
yếu như: Hàng dệt may, giày dép da các loại, hàng thuỷ sản đông lạnh,...Giá trị
nhập khẩu tháng 9 ước thực hiện 21,8 triệu USD, 9 tháng ước thực hiện 160,07
triệu USD tăng 49% so cùng kỳ; các sản phẩm nhập khẩu chủ yếu là nguyên, phụ
liệu chế biến thuỷ sản, nguyên liệu da, phụ liệu may mặc, máy móc thiết bị sản
xuất,...
+ Về nông - lâm – ngư nghiệp:
Tình hình sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2015 – 2016 gặp nhiều khó
khăn do thời tiết khô hanh, lạnh kéo dài, tình hình sâu bệnh, chuột phát sinh gây
hại,...làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng; vụ Hè Thu 2016 tình hình thời tiết
thuận lợi, cây trồng phát triển tốt, đạt năng suất khá. Tổng diện tích gieo trồng cả
năm 2016 là 20.835,79 ha, giảm 1,04% so với năm 2015, trong đó: diện tích cây
lương thực có hạt là 13.540,99 ha, giảm 1,13%. Tổng sản lượng lương thực cây
có hạt cả năm ước đạt 79.047 tấn, đạt 102,7%KH, tương đương với năm 2015,
2

- Trong đó: doanh nghiệp ngoài nhà nước ước thực hiện 38,11 triệu USD so cùng kỳ tăng 43,31%; doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thực hiện 144,98 triệu USD so cùng kỳ tăng 4,41%.
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trong đó: sản lượng lúa ước đạt: 65.662,63 tấn, tăng 0,79%, năng suất bình quân
đạt 58,5 tạ/ha, tăng 1,3 tạ/ha; sản lượng ngô ước đạt 13.384,71 tấn, giảm 1,92%,
năng suất bình quân đạt 60,24 tạ/ha, tăng 1,2 tạ/ha.
Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm
được theo dõi, kiểm soát chặt chẽ. Tổng đàn chăn nuôi hiện có 101.013 con, tăng
8,92% so với cùng kỳ3. Kết thúc công tác tiêm phòng đợt 1/2016 với số lượng gia
súc được tiêm phòng ở đàn trâu, bò đạt 86%, ở đàn lợn đạt 71% chủ yếu phòng
các bệnh như lở mồm long móng ở đàn trâu bò, bệnh dịch tả, tụ huyết trùng ở
lợn. Hiện nay, các địa phương đang tổ chức công tác tiêm phòng vắc xin đợt
2/2016 cho đàn gia súc, gia cầm.
Tổng sản lượng thủy hải sản khai thác và nuôi trồng tháng 9 ước đạt 260
tấn, 9 tháng ước đạt 2.890/3400 tấn, đạt 85% KH năm, trong đó: khai thác 1.899
tấn, nuôi trồng 991 tấn, sản xuất tôm giống 174 triệu post.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung
chỉ đạo, thực hiện, thị xã Điện Bàn đã được Thủ tướng Chính phủ Quyết định
công nhận thị xã Điện Bàn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 (với 10/13 xã đạt
chuẩn NTM (đạt tỷ lệ 77%)). Tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm (2011-2015)
triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, nhiệm vụ giải pháp giai
đoạn 2016 - 2020. Xây dựng kế hoạch, duy trì và nâng cao mức độ đạt chuẩn các
tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020. Chỉ đạo,
hướng dẫn xây dựng 3 xã còn lại: Điện Minh, Điện Phương, Điện Tiến đạt chuẩn
xã nông thôn mới vào cuối năm 2016.
Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016–2020, đến
nay đã có 9 xã, phường4 xây dựng phương án dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp
với diện tích đưa vào dồn điền đổi thửa là 1.194,8 ha và nhu cầu kinh phí thực
hiện là 4.886,1 triệu đồng. Khảo sát hiện trạng và đăng ký danh mục công trình
cấp nước sạch tập trung trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết số 180/2015/NQHĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh5. Tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án phát
triển GTNT giai đoạn 2010-2015 và triển khai kế hoạch phát triển GTNT giai
đoạn 2016-2020; hội nghị tổng kết chương trình Dồn điền, đổi thửa giai đoạn
2011-2015; tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm
2016.
Kinh tế hợp tác xã được quan tâm, củng cố, một số hợp tác xã có bước phát
triển khá, đến nay đã có 23/28 HTX đã tổ chức Đại hội thành viên HTX chuyển
đổi theo luật HTX 2012. Phối hợp Liên Minh HTX Quảng Nam tổ chức tọa đàm
về tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ, đổi mới phát triển kinh tế HTX.
+ Quy hoạch – bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, xây dựng cơ bản:
Trình tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Điện Bàn (điều chỉnh),
Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/5000) Khu đô thị Phương An, giai đoạn
3

- Trong đó: đàn bò 22.245 con, tăng 17,49%; đàn lợn 77.908 con, tăng 6,97%; tổng đàn gia cầm 1.087,9 con,
trong đó đàn gà 658.640 con, tăng 10,17%.
4
- Điện Nam Bắc, Điện Phước, Điện An, Điện Quang, Điện Tiến, Điện Hòa, Điện Thắng Trung, Điện Thắng
Nam, Điện Phong.
5
- Trong đó: Đầu tư mới, nâng cấp 542.220m đường ống dẫn từ các đầu mối nhà máy nước, 07 công trình đầu
mối, ứng với nhu cầu công suất là trên 13.000m3/ngày đêm, phục vụ cho trên 33.000 hộ dân.
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đến năm 2020 và năm 2030; quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) trung tâm
hành chính phường Điện An, xã Điện Minh. Thông qua nhiệm vụ và dự toán Quy
hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) khu vực phía Tây đường ĐT607. Lập hồ
sơ trình điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp Trảng Nhật 1,2; Nam
Dương, Cẩm Sơn; điều chỉnh cục bộ cụm CN Thương Tín. Trình tỉnh thẩm định,
phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Điện Bàn,
tỉnh Quảng Nam. Triển khai quy chế quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn
thị xã.
Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh
tuyên truyền, đối thoại, giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong việc bồi
thường, hỗ trợ, GPMB, tái định cư,...nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án
trọng điểm trên địa bàn: Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đường
ĐT609, ĐT607( giai đoạn 3, 4), ĐT605, đường trục chính vào Khu Công nghiệp
Điện Nam - Điện Ngọc (giai đoạn 2), đường trục chính vào cụm CN Trảng Nhật,
đường trục chính nội thị thị xã (từ ngã ba tuyến tránh Điện An đến cầu Vĩnh
Điện), đường ĐH6, đường thôn 3 – Điện Ngọc, các khu dân cư đô thị, các dự án
ven biển, 03 trường THCS tại 03 xã Điện Thắng,...
Trong 9 tháng, đã phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho 18 công trình với
tổng giá trị trúng thầu 9,544 tỷ đồng, phê duyệt kết quả đấu thầu cho 35 công
trình với tổng giá trị trúng thầu 165,328 tỷ đồng, kết quả chào hàng cạnh tranh
cho 6 công trình với tổng giá trị trúng thầu 1,036 tỷ đồng, phê duyệt kết quả thẩm
tra quyết toán cho 49 công trình với tổng giá trị thẩm tra quyết toán 66,792 tỷ
đồng. Tổng số dự án do UBND thị xã làm chủ đầu tư trong 9 tháng năm 2016 là
89 dự án với tổng mức đầu tư là 574,848 tỷ đồng, đến nay có 48 dự án hoàn
thành bàn giao đưa vào sử dụng, 14 dự án chuyển tiếp đang thực hiện đầu tư, 27
dự án triển khai đầu tư mới. Tập trung thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư
xây dựng cơ bản đảm bảo tiến độ quy định tại Công văn 3574/UBND ngày
28/7/2016 của UBND tỉnh, Công văn 583/SKHĐT-QHTH ngày 17/8/2016 của
Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm, đã thu hút 23 doanh nghiệp
nghiên cứu triển khai đầu tư các dự án trên địa bàn thị xã trên tổng diện tích trên
201 ha, trong đó có 18 dự án tại đô thị Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc với
diện tích 171 ha.
Phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra trật tự xây dựng, lấn chiếm
hành lang an toàn đường bộ, lấn chiếm đất do nhà nước quản lý đối với 175 tổ
chức, cá nhân trên địa bàn. Qua kiểm tra, phát hiện sai phạm lập biên bản vi
phạm hành chính 38 trường hợp6, trong đó Quyết định xử phạt vi phạm hành
chính là 22 trường hợp (phạt tiền 11 trường hợp, phạt cảnh cáo 10 trường hợp; 01
trường hợp ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả), Quyết định đình

6

- Trong đó 13 trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ; 17 trường hợp sửa chữa, sai nội dung Giấy
phép, xây dựng công trình không có Giấy phép xây dựng; 01 trường hợp tổ chức thi công công trình tường kè lấn
chiếm lòng mương thoát nước của khu dân cư khối phố 2A Điện Nam Bắc; 01 trường hợp đặt, treo biển hiệu
quảng cáo tại bờ kè Vĩnh Điện, 02 trường hợp khai thác đất cát trái phép; 02 trường hợp xây dựng trái phép,...
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chỉ thi công xây dựng công trình 15 trường hợp, Quyết định cưỡng chế 01 trường
hợp.
+ Về công tác quản lý tài nguyên và môi trường:
Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý đất đai năm 2015 và triển khai
thực hiện nhiệm vụ 2016. Tiến hành khảo sát, xây dựng giá đất, bảng giá, hệ số
điều chỉnh giá tại 20 xã, phường; bổ sung hồ sơ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ
2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thị xã.
Thẩm định, kiểm tra, phê duyệt sản phẩm đo đạc và quyết định thu hồi đất để
thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn7. Thông qua báo cáo
Phương án kỹ thuật xây dựng bộ dữ liệu đất đai và sử dụng phần mềm Gis quản lý
đất đai phường Vĩnh Điện.
Tăng cường công tác kiểm tra, truy quét, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
trong hoạt động khai thác, vận chuyển trái phép khoáng sản, lâm sản tại các địa
bàn xung yếu; qua kiểm tra, đã phát hiện 20 trường hợp khai thác khoáng sản trái
phép, phạt tiền trên 500 triệu đồng và 02 trường hợp vận chuyển lâm sản trái
phép, phạt tiền 9 triệu đồng, tịch thu 1,372m2 gỗ. Kiểm tra việc thực hiện phương
án cải tạo đồng ruộng tại các xã Điện Hòa, Điện Thọ, Điện Thắng Trung, Điện
Thắng Nam, Điện Tiến.
Sơ kết đánh giá 6 tháng đầu năm thực hiện Đề án thu gom và xử lý chất
thải rắn trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016-2020. Phối hợp kiểm tra thực trạng
công trình bảo vệ môi trường tại Công ty CP Đồng Tổ, kiểm tra khai thác nước
dưới đất tại Cty CP công nghiệp hỗ trợ Miền Trung, Công ty TNHH VBL Quảng
Nam tại Khu công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc, Công ty Cổ phần sân gôn
Indochina Hội An, tại phường Điện Ngọc; kiểm tra công tác bảo vệ môi trường
Công ty TNHH Thái Việt Agri Group; Công ty TNHH thép Việt Pháp; Công ty
CP Đầu tư và Xây dựng 501.
+ Về tài chính - ngân sách:
Công tác thu-chi ngân sách tiếp tục được quản lý chặt chẽ; đẩy mạnh tăng
thu ngân sách từ thu thuế vãng lai xây dựng cơ bản, thu phí và thuế tài nguyên
môi – môi trường, thu nợ đọng,...; chi tiêu ngân sách hiệu quả, tiết kiệm.
Tổng thu NSNN trên địa bàn tính đến ngày 20/9/2016 là 717,925 tỷ đồng
đạt 114,74% dự toán, tăng 16,65% so với cùng kỳ, trong đó: Thu nội địa 563,923
tỷ đồng đạt 93,63% so với dự toán, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Phần tỉnh quản lý
thu là 419,957 tỷ đồng đạt 97,65% so với dự toán, tăng 5,9% so với cùng kỳ 8.
Phần thị xã quản lý thu là 143,966 tỷ đồng đạt 83,59% so với dự toán và tăng
6,2% so với cùng kỳ, bao gồm khoản thu như: thuế ngoài QD 42,506 tỷ đồng đạt
69,91%, lệ phí trước bạ 15,559 tỷ đồng đạt 84,56%, phí lệ phí 4,804 tỷ đồng đạt
7

- Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường ĐT 609, 607, 605, đường ĐT 603 nối dài, mở rộng tuyến
đường trục chính qua trung tâm thị xã (đoạn từ ngã 3 đường tránh Điện An đến cầu Vĩnh Điện), dự án Khai thác
quỹ đất vệt 2 bên đường ĐH 9, dự án Trung tâm Hội nghị và Nhà khách khu vực Miền trung - Tây Nguyên của
Liên đoàn lao động Việt Nam, các khu dân cư,...
8
- Phần tỉnh quản lý thu gồm một số chỉ tiêu thu đạt như sau: Thu từ Doanh nghiệp QD địa phương 12,455 tỷ
đồng đạt 310,69%, thu từ Doanh nghiệp ngoài QD 77,997 tỷ đồng đạt 117,95%, thu từ Doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài 261,938 tỷ đồng đạt 99,48%, thuế TNCN 31,859 tỷ đồng đạt 151,71% so với dự toán.
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240,21%, thu tiền sử dụng đất 54,387 tỷ đồng đạt 90,65%, thu khác 3,771 tỷ đồng
đạt 94,28%, các khoản thu khác ngân sách xã 3,138 tỷ đồng đạt 104,61%.
Tổng chi ngân sách địa phương tính đến ngày 20/9/2016 là 723,219 tỷ
đồng đạt 115,03% dự toán, tăng 2,8% so với cùng kỳ, trong đó: NS thị xã chi:
585,648 tỷ đồng đạt 120,22% dự toán và tăng 10,8% so với cùng kỳ, gồm: Chi
đầu tư phát triển: 130,608 tỷ đồng đạt 107,27% so với dự toán, tăng 68,47% so
với cùng kỳ; chi thường xuyên: 269,360 đồng đạt 78,69% so với dự toán, tăng
5,2% so với cùng kỳ.
Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tính đến 31/8/2016 đạt
69,7% tương đương với 143,115/205,275 tỷ đồng.
2. Về văn hoá - xã hội:
Triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa”, tập trung chăm lo xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; chỉ đạo thực
hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ tang. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác
xây dựng Nếp sống văn hóa–văn minh đô thị năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm
20169. Sơ kết 3 năm (2014-2016) thực hiện Đề án phát triển một số lĩnh vực văn
hóa. Báo cáo 3 năm thực hiện Kế hoạch xây dựng công sở Xanh – sạch – đẹp.
Triển khai Kế hoạch xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thị xã giai
đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan
nhà nước giai đoạn 2016-2020. Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh Karaoke,
Internet tại một số xã, phường, nhắc nhở 3 trường hợp vi phạm, đề nghị xử lý 10
trường hợp, phạt tiền trên 23 triệu đồng. Hướng dẫn, theo dõi các xã, phường tổ
chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở năm 2016, đến nay 20/20 xã, phường đã
tổ chức bế mạc Đại hội. Phối hợp tổ chức thành công Hội thảo Khoa học “Dinh
trấn Thanh Chiêm và Chữ Quốc ngữ”. Tổ chức “Ngày hội Văn hóa - Thể Thao Du lịch biển Điện Bàn năm 2016” và khánh thành bãi tắm Hà My.
Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, các hoạt
động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, tết cổ truyền
và các lễ hội truyền thống của địa phương10. Lập hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận
di tích đối với sông Đào Vĩnh Điện, Nhà lưu niệm Anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Văn
Trỗi, mộ cụ Phạm Phú Thứ, nhà thờ tộc Nguyễn Hữu, nhà thờ tộc Lê Tự xã Điện
Thắng Trung. Bổ sung trưng bày tại Bảo tàng 76 hiện vật vũ khí chiến tranh.
Hoàn thành sưu tầm Văn hóa Phi vật thể thị xã Điện Bàn. Hướng dẫn các địa
phương tổ chức Lễ đón nhận Bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Đình làng
Lãnh Đông-Điện Trung; xóm Chín chủ-Điện Hòa và Mộ Quản cơ Hà Tân-

9

- Đã công nhận 170 thôn, khối phố; 2 xã văn hóa, 8 xã văn hóa nông thôn mới, 4 phường văn minh đô thị, 11
tuyến phố văn minh, công nhận lần đầu 15 cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa; Khen thưởng cho 20 gia đình văn
hóa, 18 tộc họ tiêu biểu xuất sắc, 18 cơ quan đơn vị có đời sống văn hóa tốt.
10
- Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Kỷ niệm 70 năm tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội; Mừng Đảng –
Mừng Xuân Bính Thân năm 2016; Lễ công bố thị xã Điện Bàn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015; tuyên truyền
bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng 8 và quốc
khánh 2/9,....
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ĐiệnThắng Nam. Tổ chức tốt các hoạt động thể dục thể thao tại thị xã11 và tích
cực tham gia các hoạt động thể dục, thể thao do tỉnh tổ chức12.
Chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo,
quan tâm đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng trường, lớp học, trong 9 tháng, đã xây
dựng, nghiệm thu và đưa vào sử dụng 8 công trình trường học với 46 phòng13,
chú trọng công tác xây dựng trường trọng điểm, trường đạt chuẩn quốc gia, phổ
cập giáo dục đạt được kết quả tích cực14, được tỉnh công nhận thị xã đạt phổ cập
THCS từ mức độ 2 lên mức độ 3. Tập trung thực hiện Đề án tách trường Trung
học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi để thành lập thêm 02 trường Trung học cơ sở tại 02
xã: Điện Thắng Bắc và Điện Thắng Nam. Tổ chức xét tốt nghiệp THCS, xét hoàn
thành chương trình Tiểu học, với số lượng học sinh được công nhận tốt nghiệp
THCS là: 2623/2627 học sinh, đạt tỉ lệ: 99,85%; tổng số học sinh được công nhận
hoàn thành chương trình tiểu học là: 3017/ 3017 đạt tỉ lệ: 100%; tổ chức tổng kết
và bế giảng năm học 2015 – 2016, khai giảng năm học mới 2016-2017. Báo cáo
Thuyết minh Đề tài nghiên cứu khoa học Giáo trình lịch sử địa phương. Tham gia
tốt các Hội thi cấp quốc gia, cấp tỉnh và đạt được nhiều thành tích cao15.
Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được chú trọng, đã
khám, điều trị 653.233 lượt người; trong đó khám và điều trị tại Trung tâm y tế
và trạm y tế cơ sở 391.251 lượt người. Trong 9 tháng đầu năm 2016, xảy ra 94 ca
sốt xuất huyết tại các xã, phường16, ngành Y tế đã tập trung thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra vệ sinh an toàn
thực phẩm trên địa bàn, triển khai “tháng hành động vì an toàn thực phẩm”, đã tổ
chức kiểm tra 391 cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm, phát hiện 55 cơ sở vi
phạm các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, đã xử phạt 8 cơ sở, nhắc nhở
47 cơ sở. Các lỗi vi phạm chủ yếu là cơ sở chưa xác nhận kiến thức, chưa thực
11

- Giải Cờ tướng; Giải Bóng chuyền nam Tứ Hùng, giải Bóng bàn, giải Cầu lông CBVC-LĐ, giải Cầu lông các
CLB, giải Cầu lông thiếu niên nhi đồng mở rộng, giải bóng chuyền nữ, giải đua thuyền, giải Bóng chuyền bãi biển
nam nữ, Hội diễn Thể dục dưỡng sinh, võ thuật cổ truyền.
12
- Giải Cờ tướng tỉnh Quảng Nam, kết quả đạt 01 HCB cá nhân; giải nhất đồng đội nam; giải Tư toàn đoàn. Giải
Bóng chuyền nữ tỉnh: đồng hạng 5. Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh: đạt giải ba thuyền đua dành cho nữ. Giải
Bơi lội tỉnh, kết quả nhì toàn đoàn (5V,10B,4Đ). Giải Bóng đá thiếu niên tỉnh, kết quả đạt giải 3 và giải phong
cách. Giải Bóng đá vô địch tỉnh Quảng Nam: đồng hạng 5. Giải Việt dã tỉnh, kết quả 2 huy chương đồng, nhì đồng
đội nam, ba đồng đội nữ, nhất toàn đoàn. Giải cầu lông CNVCLĐ tỉnh đạt giải nhì toàn đoàn (4V,1B,5Đ). Giải cờ
tướng, cầu lông Người khuyết tật.
13
- Cụ thể: trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (6 phòng), THCS Phan Thúc Duyện (10 phòng); TH Nguyễn Phan
Vinh (10 phòng), TH Lê Tự Nhất Thống (6 phòng), TH Nguyễn Trãi (4 phòng), Nguyễn Huệ (10 phòng), THCS
Điện Thắng Bắc (12 phòng), THCS Điện Thắng Nam (6 phòng).
14
- 02 trường mẫu Điện Phước, MG Điện Hồng – Lê Công Anh Đức được kiểm tra công nhận đạt chuẩn quốc gia
mức độ 2, dẫn đầu toàn tỉnh trong việc xây dựng trường MNMG đạt chuẩn mức độ 2; 02 trường THCS Phan Thúc
Duyện, THCS Nguyễn Đình Chiểu đạt chuẩn sau 5 năm; 04 trường THCS và 04 trường MNMG đạt kiểm định
chất lượng mức độ 3. 03 trường Tiểu học Lê Tự Nhất Thống, TH Huỳnh Thúc Kháng, TH Thái Phiên đang đề
nghị tỉnh kiểm tra công nhận mức độ 2.
15
- Tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, kết quả có 3 học sinh đạt Huy chương Vàng, 1 học sinh đạt Huy
chương Bạc và 1 học sinh đạt Huy chương Đồng. 01 học sinh đạt giải Khuyến khích cá nhân cấp Quốc gia thi giải
toán trên máy tính casio; 01 học sinh đạt giải Khuyến khích cá nhân cấp Quốc gia hội thi sáng tạo khoa học kỹ
thuật toàn quốc. Đạt các giải tại hội thi cấp tỉnh: Hội thi giáo viên giỏi THCS, Hội thi giáo viên viết chữ đẹp Tiểu
học, cuộc thi Chinh phục vũ môn; Giải toán bằng máy tính Casio; Hội thi hùng biện Tiếng anh Trung học cơ sở;
hội thi Tin học không chuyên Quảng Nam năm 2016; Hội thi viết chữ đẹp dành cho học sinh Tiểu học. Đạt giải
Nhì toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh.
16
Gồm: Điện Hồng (08 ca), Điện Quang (02 ca), Điện Phương (14 ca), Vĩnh Điện (03 ca), Điện Thắng Trung (04
ca), Điện Nam Bắc (02 ca), Điện An (01 ca), Điện Ngọc (19 ca), Điện Minh (05 ca), Điện Nam Đông (01 ca),
Điện Phong (01 ca), Điện Phước (15 ca), Điện Thọ (02 ca), Điện Tiến (04 ca) và Điện Trung (13 ca).
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hiện khám sức khỏe định kỳ, điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ sản xuất chưa
đạt yêu cầu, không có biện pháp hữu hiệu phòng chống côn trùng, động vật gây
hại; vệ sinh cơ sở chưa đảm bảo; tại các chợ, đa số quầy hàng kinh doanh sản
phẩm thực phẩm có quy mô nhỏ, sản phẩm bày bán không được kê cao, không có
biện pháp cách ly giữa sản phẩm ăn ngay với thực phẩm sống.
Chỉ đạo triển khai chiến dịch truyền thông dân số đợt 1 năm 2016, tổ chức
tuyên truyền tư vấn về kiến thức chăm sóc SKSS-KHHGĐ cho các đối tượng
trong độ tuổi sinh đẻ. Trong 9 tháng, tổng số người thực hiện mới các biện pháp
tránh thai lâm sàng là 1544 người/KH 2768, đạt 56%, giảm 201 ca so với cùng kỳ
năm trước; tổng số bà mẹ sinh con 3+ là 265/375 người, đạt 70,66%, giảm 2
trường hợp so với cùng kỳ năm trước; duy trì 41 thôn không có người sinh con 3.
Công tác truyền thanh, truyền hình đã kịp thời thông tin tuyên truyền về
thành tựu trên các lĩnh vực, chủ trương, định hướng phát triển của thị xã đến các
tầng lớp nhân dân17. Cộng tác Đài tỉnh hơn 700 tin, 150 bài phát thanh; 320 tin,
130 phóng sự truyền hình và Báo Quảng Nam hơn 500 tin, 65 bài. Xây dựng
hoàn thành và đưa vào sử dụng các Đài phát sóng FM tại các xã Điện Tiến, Điện
Thọ, Điền Phước và Điện Thắng Trung.
Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện chính sách đối với
người có công, chính sách an sinh xã hội, thoát nghèo bềnh vững,…được quan
tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất,
tinh thần cho người dân. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Thương
binh Liệt sĩ; kịp thời thăm hỏi và tặng quà cho các đối tượng chính sách vào các
dịp lễ, tết18. Xây dựng 07 nhà tình nghĩa cho đối tượng có công cách mạng gặp
khó khăn về nhà ở. Đã tiếp nhận và tổng hợp chuyển Sở Lao động – TB&XH giải
quyết 3.292 hồ sơ chính sách ưu đãi có công cách mạng 19. Hoàn thành công tác
điều tra thu thập thông tin liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ, mộ và nghĩa trang liệt sỹ. Tổ
chức Lễ phong tặng và truy tặng Danh hiệu Vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam
Anh hùng” cho 285 Mẹ và thân nhân của Mẹ. Quyết định trợ cấp xã hội cho
2.585 trường hợp20. Phê duyệt hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn
2011-2015 và chuẩn nghèo mới 2016-202021. Tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm
17

- Đã xây dựng, phát sóng 275 chương trình thời sự địa phương, 275 chương trình Thông tin và âm nhạc, sử
dụng trên 3.000 tin, 650 bài viết đủ các thể loại.
18
- Chi quà tết của TW và UBND tỉnh Quảng Nam cho 37.469 đối tượng chính sách với tổng số tiền
10.687.800.000 đồng; quà của thị xã với 270,5 triệu đồng; các doanh nghiệp cá nhân tặng 8.530 xuất quà với tổng
số tiền 2,85 tỷ đồng; phân bổ 150 tấn gạo cho 20 xã, phường trong dịp tết Nguyên đoán năm 2016,....
19
- Gồm: 296 hồ sơ mai táng phí, thờ cúng liệt sỹ: 502 hồ sơ, bổ sung và đính chính các loại hồ sơ người có công:
06 hồ sơ, cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ: 348 hồ sơ, cấp lại giấy chứng nhận TB: 79 hồ sơ, có công cách
mạng: 07 hồ sơ, BHYT cho các đối tượng chính sách: 1312 hồ sơ, truy và phong tặng Mẹ VNAH: 166 hồ sơ, trợ
cấp mẹ VNAH: 317 hồ sơ, người nhiểm chất độc hóa học: 17 hồ sơ, Nghị định 59: 01 hồ sơ, tù đầy: 217 hồ sơ,
con liệt sỹ khuyết tật 09 hồ sơ, và hoạt động kháng chiến 15 hồ sơ.
20

- Người cao tuổi: 711 trường hợp, người khuyết tật: 788 trường hợp, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng:
269 trường hợp, hỗ mai táng phí: 487 trường hợp, điều chỉnh mức hưởng trợ cấp xã hội: 292 trường hợp, đơn thân
nuôi con nhỏ: 17 trường hợp, người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng: 13
trường hợp, trẻ nhỏ dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng: 02 trường hợp, mồ côi cha lẫn mẹ: 02 trường hợp
và người khuyết tật đang nuôi con nhỏ 4 trường hợp.
21
Với tỷ lệ hộ nghèo 2,7%, hộ cận nghèo 3,52% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015); tỷ lệ hộ nghèo 3,06%,
hộ cận nghèo 3,65% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020).
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chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 và phương hướng, nhiệm
vụ giai đoạn 2016-2020. Triển khai Chương trình Bảo vệ trẻ em năm 2016 và giai
đoạn 2016 – 2020; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm sóc, bảo vệ trẻ em 22.
Công tác phòng chống tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm được quan tâm chỉ đạo.
Tiếp tục thực hiện Đề án đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn
2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020, đã giải quyết việc làm cho 5.500 lao động;
mở 07 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Hoàn thành điều tra cung – cầu
lao động năm 2016. Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an
toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016. Phối hợp tổ
chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người sử dụng lao
động trong cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã.
Hoạt động của các Hội đặc thù có nhiều cố gắng trong củng cố tổ chức,
nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hội.
3. Về nội chính:
Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa
phương; tổ chức thành công Lễ giao quân năm 2016 đảm bảo chỉ tiêu (320 quân);
tổ chức tốt lễ ra quân huấn luyện năm 2016. Hoàn thành công tác diễn tập chiến
đấu phòng thủ tại 5 xã, phường: Vĩnh Điện, Điện Ngọc, Điện Hòa, Điện Trung,
Điện Thắng Bắc. Triển khai, thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính Phủ về chế độ chính sách đối với lực lượng dân công hỏa tuyến.
Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996- 2016).
Hoàn thành xét duyệt công tác tuyển quân năm 2017. Công tác trực sẵn sàng
chiến đấu từ thị xã đến cơ sở được duy trì thường xuyên, nghiêm túc.
Công an thị xã đã phối hợp với các ngành, địa phương bám sát nhiệm vụ
công tác, nắm chắc tình hình, quản lý, theo dõi chặt chẽ số đối tượng chính trị,
hình sự trên địa bàn; triển khai kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm, góp phần
giữ vững, ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn,
nhất là trong các dịp Lễ, Tết và đảm bảo an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Triển khai thực
hiện Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc; củng cố xây dựng lực lượng nòng cốt về an ninh trật tự ở cơ sở giai
đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn thị xã.
Về trật tự an toàn xã hội: xảy ra 67 vụ PPHS23, giảm 32 vụ so với cùng kỳ
năm trước; triệt phá 48 vụ sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy; phát hiện,
xử lý 91 vụ đánh bạc; tai nạn giao thông xảy ra 46 vụ (trong đó: 30 vụ nghiêm
trọng, 16 vụ ít nghiêm trọng) làm chết 29 người, bị thương 28 người. Tăng cường
công tác tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông, phát hiện xử lý 1.614 trường hợp
vi phạm, phạt tiền trên 1,321 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 116
trường hợp. Phối hợp kiểm tra 69 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, phát
22

- Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em; tổ chức Hội nghị tuyên dương trẻ em nghèo vượt khó học
giỏi; Tổ chức đêm hội trăng rằm; tặng quà cho trẻ em khuyết tật, gặp hoạn nạn; hỗ trợ kinh phí cho trả em bị tim
bẩm sinh,...
23
- Bao gồm: trộm cắp tài sản 53 vụ; cố ý gây thương tích 05 vụ; cướp tài sản 01 vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01
vụ; hủy hoại tài sản 02 vụ; cướp giật 02 vụ ; tham ô 01 vụ và giết người 02 vụ.
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hiện, lập biên bản và xử lý 06 trường hợp vi phạm các quy định hành nghề, phạt
tiền 4,5 triệu đồng.
Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật được tập trung triển khai, đã tổ
chức tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Hộ tịch, Luật Bầu cử
đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa
phương, Bộ Luật Dân sự, Hình sự, Tố tụng dân sự,...; các ngành, địa phương đã
phối hợp chặt chẽ tổ chức phổ biến các Luật liên quan đến các đối tượng và nhân
dân. Triển khai Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về
đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06
tuổi trên địa bàn thị xã. Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy
phạm pháp luật năm 2016 trên địa bàn. Trong 9 tháng đầu năm, đã hoà giải thành
347/375 vụ việc, đạt tỷ lệ hòa giải thành 92,53% ở các lĩnh vực như: Hôn nhân
gia đình, tranh chấp dân sự,...góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội trên địa bàn thị xã.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội,
tiến hành 08 cuộc thanh tra hành chính về công tác quản lý đất đai, quản lý đầu tư
xây dựng cơ bản, công tác quản lý tài chính,... đối với một số địa phương, đơn vị
trên địa bàn24. Đến nay, đã ban hành kết luận thanh tra 07 cuộc: thanh tra công
tác quản lý đất nghĩa trang nhân dân tại khối 7A, phường Điện Nam Đông; thanh
tra công tác quản lý đầu tư XDCB tại UBND xã Điện Trung từ năm 2011 đến
2015; thanh tra công tác quản lý đất đai tại UBND xã Điện Thắng Trung; thanh
tra các hoạt động của quỹ dịch vụ từ năm 2011 – 2014 tại Trạm Khuyến nông –
Khuyến lâm; thanh tra các tổ chức, cá nhân được giao đất thương mại – dịch vụ
trên địa bàn thị xã; thanh tra công tác lập, thẩm định, quản lý, sử dụng vốn kiến
thiết thị chính năm 2015; thanh tra tình hình hoạt động và công tác quản lý tài
chính của HTX 3, Điện Hồng. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm trong
công tác quản lý đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản của các đơn
vị, địa phương (phát hiện số đơn vị vi phạm là 35 đơn vị/41 đơn vị được thanh
tra, kiến nghị thu hồi 290,5 triệu đồng và 4.272,8m2 đất).
Công tác tiếp dân: đã tiếp 825 người, tổng số đơn tiếp nhận 266 đơn, có
243 đơn thuộc thẩm quyền xử lý (200 đơn kiến nghị, 37 đơn khiếu nại, 06 đơn tố
cáo): cấp huyện 92 đơn, cấp xã 151 đơn; trong đó tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã
đã tiếp 179 lượt người, tiếp nhận 115 đơn thuộc thẩm quyền thị xã; nội dung đơn
chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ khi nhà
nước thu hồi đất, tranh chấp đất đai, vấn đề ô nhiễm môi trường, một vài nội
dung liên quan đến công tác quản lý giáo dục...; kết quả đã giải quyết 231/243
đơn, đạt tỷ lệ 95,1%, trong đó: cấp huyện giải quyết 89/92 đơn, cấp xã đã giải
24

- Gồm: thanh tra công tác quản lý đất nghĩa trang nhân dân tại khối 7A, phường Điện Nam Đông; thanh tra
công tác quản lý đất đai tại UBND xã Điện Thắng Trung; thanh tra các hoạt động của quỹ dịch vụ từ năm 2011 –
2014 tại Trạm Khuyến nông – Khuyến lâm; thanh tra công tác quản lý đầu tư XDCB tại UBND xã Điện Trung từ
năm 2011 đến 2015; thanh tra tình hình hoạt động và công tác quản lý tài chính của HTX 3, Điện Hồng; thanh tra
các tổ chức được giao đất thương mại – dịch vụ trên địa bàn thị xã; thanh tra công tác lập, thẩm định, quản lý, sử
dụng vốn kiến thiết thị chính năm 2015; thanh tra chuyên đề công tác cấp GCNQSDĐ tại một số xã, phường trên
địa bàn thị xã.
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quyết 142/151 đơn. Ngoài ra, UBND thị xã đã tổ chức 51 cuộc đối thoại về công
tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự án đường Cao tốc Đà Nẵng – Quảng
Ngãi (gần 100 hộ), đường QL 1A cũ; ĐT 607A; đường trục chính vào cụm CN
Trảng Nhật; đường thôn 3, Điện Ngọc; KDC thôn 1, phường Điện Dương; KDC
khối 6, phường Vĩnh Điện,... Qua công tác giải quyết đơn đã kiến nghị cơ quan
có thẩm quyền hỗ trợ bổ sung 380 triệu đồng và 322m2 đất cho công dân, khôi
phục quyền lợi của 51 người.
Công tác củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp luôn được chú
trọng nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, trong 9
tháng đã Quyết định thành lập, củng cố, bổ sung 50 Ban Chỉ đạo, Tổ công tác
phục vụ cho công tác quản lý điều hành của UBND thị xã. Công tác đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được tập trung chỉ đạo.
Hoàn thành tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ
2016-2021. Triển khai thực hiện Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành
chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã và tại UBND các xã, phường. Xây
dựng và áp dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải
cách hành chính năm 2015, sơ kết nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2016 và triển khai
phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016.
Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính ở từng cấp, từng ngành và thực
hiện tốt mô hình “1 cửa”, “1 cửa điện tử liên thông”; nâng cao chất lượng giải
quyết thủ tục hành chính. Trong 9 tháng đầu năm, Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả đã giải quyết: 474/478 giấy phép đăng ký kinh doanh; 5.271 /5.449 hồ sơ
thuộc lĩnh vực Lao động-TB&XH; 210/241 hồ sơ xây dựng cơ bản; 286/297 giấy
phép xây dựng công trình, nhà ở; 370/370 hồ sơ thuộc lĩnh vực Tư pháp;
5.461/6.590 hồ sơ đất đai (trong đó có 1.198 hồ sơ đã giải quyết nhưng trễ hẹn);
phần lớn các lĩnh vực đều giải quyết đúng hẹn, riêng lĩnh vực đất đai trễ hẹn
1.489 hồ sơ (tỷ lệ trễ hẹn 24,7%), lĩnh vực LĐTB&XH trễ 188 hồ sơ (tỷ lệ 3,6%);
tính đến ngày 22/9/2016 lĩnh vực đất đai còn tồn 558 hồ sơ trễ hẹn chưa được
giải quyết (trong đó: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh 46 hồ sơ, Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai 196, Phòng Tài nguyên – Môi trường 41 hồ sơ, Chi Cục
Thuế 08 hồ sơ, tại phần mềm quản lý đất đai đối với tài khoản của đồng chí Phan
Minh Lê 267 h/s).
Về sử dụng các phần mềm quản lý, trong 9 tháng qua, các ngành, địa
phương đã chủ động, tích cực truy cập, sử dụng Phần mềm theo dõi thực hiện
nhiệm vụ được giao, Phần mềm quản lý điều hành Q_office, thực hiện tốt việc
truy cập xử lý văn bản trên phần mềm và kích chuyển nhiệm vụ hoàn thành trên
phần mềm có đính kèm các nội dung báo cáo. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn
một số ngành, địa phương chưa quan tâm đến việc thực hiện phần mềm, chưa mở
xem các nhiệm vụ được giao trên phần mềm hoặc chỉ mới dừng lại ở mức mở
xem nhiệm vụ và chưa thực hiện các thao tác tiếp theo, ch ưa t í ch c ực tr on g
v i ệ c xử lý văn bản đến, dẫn đến số lượng văn bản đến chưa xử lý trên phần mềm
của các đơn vị còn cao, cụ thể: UBND xã Điện Thắng Trung chưa xử lý 1.184
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văn bản đến, UBND xã Điện Phước chưa xử lý 1.011 văn bản đến, Phòng Giáo
dục - Đào tạo chưa xử lý 434 văn bản đến,...(có bảng thống kê chi tiết kèm theo).
ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong 9 tháng đầu năm 2016, dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức,
thực hiện của các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân toàn thị xã đã nỗ lực,
phấn đấu đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, an
ninh – quốc phòng: công nghiệp – thương mại và dịch vụ phát triển khá, giá trị
sản xuất công nghiệp tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước; hàng hóa trên thị
trường phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân;
tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt chỉ tiêu tỉnh giao, tăng 16,65% so
với cùng kỳ; đảm bảo tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo
chỉ đạo của tỉnh; công tác giải phóng mặt bằng được tập trung, đặc biệt đối với dự
án đường Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đường ĐT 609 cơ bản đảm bảo tiến độ
cấp trên giao; tổ chức tốt các hoạt động đón tết Nguyên Đán Bính Thân năm
2016; các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra rộng khắp, nhất là Đại hội TDTT
cấp cơ sở được tổ chức sôi nổi, nội dung phong phú; phối hợp tổ chức thành công
Hội thảo khoa học Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc ngữ; tình hình an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; phần lớn các ngành đã tập trung
thực hiện hoàn thành chương trình công tác trọng tâm của thị xã; hoàn thành tốt
công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 2021; đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận thị xã Điện Bàn
đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.
Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế, trong sản xuất
công nghiệp một số doanh nghiệp quy mô lớn có mức sản xuất giảm đáng kể so
với cùng kỳ năm trước đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng chung của ngành
công nghiệp trên địa bàn; tình hình sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2015 2016 gặp nhiều khó khăn, đã ảnh hưởng đến năng suất cây trồng; công tác xây
dựng kế hoạch sử dụng đất được thực hiện chậm; tình trạng xây dựng trái phép
tại một số địa phương chưa được chấn chỉnh kịp thời; công tác giải phóng mặt
bằng gặp nhiều vướng mắc; tình hình ô nhiễm môi trường trong các cụm, khu
công nghiệp chưa được khắc phục triệt để; công tác cải cách hành chính chưa đạt
mục tiêu, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn thuộc lĩnh vực đất đai vẫn còn cao (tỷ lệ trễ hẹn
trong 9 tháng là 24,7%); phần lớn các ngành chưa chủ động thực hiện công tác
kiểm tra, hậu kiểm lĩnh vực ngành quản lý; việc thực hiện chế độ thông tin báo
cáo của một số ngành, địa phương thực hiện chưa nghiêm.
III/ NHIỆM V , CÔNG TÁC CHỦ Y U

UÝ IV NĂM 2016:

Quý IV năm 2016, là thời gian nước rút để thực hiện hoàn thành các nhiệm
vụ mà Nghị quyết của Thị ủy và HĐND thị xã đã đề ra trong năm, tạo tiền đề
vững chắc để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Vì vậy, đòi hỏi các cấp, các ngành phải tập
trung cao độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp như sau:
- Rà soát, tập trung thực hiện hoàn thành các chương trình công tác trọng
tâm năm 2016 theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND
thị xã Điện Bàn. Xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2017.
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- Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển chợ, siêu thị trên địa bàn thị xã giai
đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch phát triển công nghiệp thị xã Điện Bàn giai đoạn
2016-2020; Kế hoạch phát triển khoa học - công nghệ thị xã Điện Bàn giai đoạn
2015-2020. Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam
13/10. Kiểm tra, khảo sát lưới điện đối với các HTX chưa bàn giao, trong đó
đánh giá cụ thể việc trích và sử dụng khấu hao của các HTX trong thời gian qua.
- Phối hợp, thực hiện tốt các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trên địa
bàn thị xã; tập trung triển khai kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020;
lập Quy hoạch du lịch Điện Phương; phát triển sản phẩm du lịch làng quê Triêm
Tây, du lịch Gò Nổi. Khai thác hiệu quả các hoạt động du lịch ven biển Hà My,
Viêm Đông,...
- Tập trung thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn
2016-2020, trong đó tổ chức kiểm tra kế hoạch dồn điền, đổi thửa (700ha) gắn
với phương án sản xuất cụ thể; đánh giá lại hiệu quả của các mô hình khuyến
nông. Tổ chức đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp vụ năm 2016. Hoàn chỉnh
hồ sơ đề nghị công nhận 03 xã Điện Tiến, Điện Minh, Điên Phương đạt chuẩn xã
NTM trong năm 2016. Thực hiện Quyết định 3374/QĐ-UBND ngày 26/9/2016
của UBND tỉnh về bổ sung kinh phí cho các địa phương để thực hiện chính sách
bảo vệ phát triển đất trồng lúa năm 2015, 2016.
- Tham mưu giải quyết các vấn đề bất cập, vướng mắc đối với dự án của
Công Ty TNHH Một thành viên Da Nang Plastic tại xã Điện Trung.
- Tiếp tục thực hiện quy hoạch phân khu đô thị Phương An, phân khu đô
thị Điện Thắng, phân khu phía Tây ĐT.607A, quy hoạch trung tâm xã Điện
Minh, quy hoạch trung tâm phường Điện An; quy hoạch chi tiết điều chỉnh Trung
tâm các xã Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Thắng Bắc, Điện Phương.
Hoàn chỉnh quy chế quản lý kiến trúc đô thị. Lập khu vực phát triển đô thị. Trình
tỉnh phê duyệt Khu vực cấp phép xây dựng có thời hạn. Trình thỏa thuận địa
điểm xây dựng mới trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (tại vị trí mới). Rà soát, đôn
đốc thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng phòng, tránh bão, lụt trên
địa bàn tỉnh theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng
Chính phủ theo yêu cầu tại Công văn 936/SXD-QLHT ngày 19/9/2016 của Sở
Xây dựng.
- Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng – tái định cư và tạo mặt bằng
sạch cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm trên
địa bàn thị xã. Tổng kiểm tra việc xây dựng trái phép trên các tuyến đường ĐH,
tỉnh lộ trên địa bàn thị xã; trên cơ sở đó tham mưu UBND thị xã ra quân chấn
chỉnh tình trạng này.
- Hoàn chỉnh kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà
nước năm 2017, kế hoạch đầu tư công năm 2017. Ban hành quy định phân cấp
nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân
sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy
định của Luật Ngân sách nhà nước (2017-2020).
- Hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 (điều chỉnh); xây
dựng phần mềm Gis quản lý đất đai phường Vĩnh Điện. Bổ sung diện tích xây
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dựng mới trường THPT Nguyễn Duy Hiệu vào quy hoạch sử dụng đất 2016 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Xác định quy hoạch sử dụng đất nghĩa
trang nhân dân; quy hoạch điểm xây dựng nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn thị
xã. Tập trung kiểm tra, rà soát, xác định nguồn gốc, hiện trạng, mục đích sử
dụng, giải quyết các tồn đọng về thủ tục đất đai cho nhân dân 05 phường vùng
Đông thuộc đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án thu
gom và xử lý chất thải rắn giai đoạn 2016 – 2020.
- Sơ kết, đánh giá việc xây dựng tuyến phố văn minh trên địa bàn thị xã.
Rà soát, đánh giá việc xây dựng thôn, khối phố văn hóa gắn với việc xây dựng
tuyến phố văn minh. Tổ chức kiểm tra công nhận các danh hiệu văn hóa (gia đình
văn hóa, thôn, khối phố văn hóa, xã phường văn hóa), trong đó rà soát gắn việc
xây dựng tuyến phố văn minh với các tiêu chí xây dựng thôn, khối phố văn hóa.
Tổ chức việc đặt biển chỉ dẫn, lập thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các
di tích cấp quốc gia. Tổ chức tổng kết Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở và khai
mạc Đại Hội thể dục thể thao các xã, phường lần thứ VIII năm 2017. Triển khai
kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 415 năm Dinh trấn Thanh Chiêm trong
chương trình Festival Di sản Quảng nam lần thứ VI năm 2017. Phối hợp với tỉnh
tổ chức tốt giải bóng bàn toàn tỉnh năm 2016.
- Rà soát, báo cáo UBND thị xã bằng văn bản việc tiếp nhận, chi trả 163
triệu tiền hỗ trợ cho học sinh khuyết tật tại các trường.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính
sách theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, an toàn lao động,...đối với
người lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã.
- Tổ chức rà soát, lập danh sách bổ sung tên các mẹ Việt Nam Anh Hùng
đã từ trần và các liệt sỹ của các địa phương chưa được khắc tên ghi công trong
nhà bia Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Bàn.
- Tổ chức Hội nghị triển khai công tác cai nghiện ma tuý tại gia đình và
cộng đồng đến các địa phương.
- Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết; công
tác đảm bảo an toàn thực phẩm theo Kế hoạch số 59/KH-BCĐLNVATTP ngày
21/9/2016 của Ban Chỉ đạo Liên ngành về án toàn thực phẩm của tỉnh Quảng
Nam.
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến
nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Tăng cường đối thoại trực tiếp để giải quyết
dứt điểm các vụ việc khiếu nại phức tạp, tồn đọng kéo dài. Tham mưu UBND thị
xã đề xuất thu hồi đất đối với các doanh nghiệp sử dụng đất không hiệu quả.
- Tập trung thực hiện tốt bầu cử Trưởng – Phó thôn, khối phố nhiệm kỳ
2016-2018 toàn thị xã Điện Bàn. Thực hiện việc luân chuyển một số chức danh
công chức theo Nghị định 158/2007 /NĐ-CP của Chính phủ. Đẩy mạnh công tác
cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã.
- Triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố xây dựng lực lượng nòng cốt về an
ninh trật tự ở cơ sở giai đoạn 2016 – 2020. Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh
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doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh ga. Tăng cường công tác đấu tranh phòng,
chống tội phạm về ma túy trên địa bàn.
- Chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2017.
- Triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước.
- Khẩn trương xây dựng phương án phòng, tránh thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn năm 2016 của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Chủ động thực hiện phương
án trên, đảm bảo hiệu quả, giảm thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
- Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, hậu kiểm các
lĩnh vực do ngành mình quản lý; trên cơ sở đó kịp thời tham mưu UBND thị xã
chỉ đạo, giải quyết những vấn đề vướng mắc, bất cập liên quan.
- Tham mưu UBND thị xã báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri trước và
tại kỳ họp thứ 02, HĐND thị xã khóa XI; trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 02,
HĐND tỉnh khóa IX. Tập trung chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 03, HĐND
thị xã khóa XI.
Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã, đánh giá
tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng đầu năm 2016, công tác chủ yếu quý IV
và tháng 10 năm 2016, yêu cầu các ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm
vụ của cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- TVTU,HĐND,UBND,UBMT thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Các ngành, đoàn thể;
- UBND các xã, phường;
- C,P, CV VP HĐND&UBND;
- Lưu: VT, Vân.
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