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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Bàn, ngày 28 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc,
tại cuộc họp giao ban ngày 21/10/2019
Ngày 21/10/2019, UBND thị xã tổ chức cuộc họp giao ban tuần, dưới sự chủ
trì của Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó
Chủ tịch UBND thị xã; đại diện lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh; lãnh
đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã; đại diện lãnh đạo các ngành: Nội vụ, Tài
nguyên - Môi trường, Quản lý đô thị, Tư pháp, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Chi
cục Thi hành án dân sự Điện Bàn, Chi cục Thuế, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp,
Trung tâm Phát triển quỹ đất, CN Văn phòng Đăng ký đất đai Điện Bàn, Ban
QLDA ĐTXD thị xã, Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị; đại diện lãnh đạo UBND xã,
phường: Vĩnh Điện, Điện Nam Trung, Điện Dương, Điện Tiến (vắng Thanh tra thị
xã). Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND thị
xã - Trần Úc kết luận:
1. Giao đồng chí Nguyễn Minh Hiếu - Phó Chủ tịch UBND thị xã
1.1. Chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương tham mưu UBND thị xã thi
hành Bản án hành chính sơ thẩm số 85/2018/HC-ST ngày 29/11/2018 (Người khởi
kiện: ông Nguyễn Kinh, bà Nguyễn Thị Lên, trú tại phường Điện Dương) theo kiến
nghị của Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam tại Báo cáo số 288-BC/BNCTU ngày
14/10/2019 về kết quả kiểm tra, rà soát việc thi hành các bản án, quyết định của
Tòa án đối với các vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh.
1.2. Chỉ đạo ngành liên quan tiếp tục rà soát, xem xét đề xuất các vị trí đầu tư
dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải đảm bảo theo quy định, sắp xếp vị trí theo
thứ tự ưu tiên trên cơ sở thống nhất tại cuộc họp ngày 18/10/2019, báo cáo Ban
Thường vụ Thị ủy xem xét cho ý kiến (lưu ý có kết nối với đường tỉnh lộ, quốc lộ
và không đi qua các khu dân cư), hoàn thành trong tháng 10/2019; xem xét đề
xuất học tập kinh nghiệm ở địa phương có nhà máy xử lý rác thải đang hoạt động
hiệu quả; đồng thời, chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường tham mưu UBND thị
xã lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực thực hiện xây dựng đề án thu gom, phân loại
rác thải xuyên suốt từ tại nguồn đến khâu xử lý rác thải.
1.3. Chủ động làm việc với lãnh đạo phường Điện Dương thống nhất về địa
điểm đầu tư dự án xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đảm bảo sự đồng
thuận của địa phương và nhân dân tại khu vực dự án.
1.4. Tập trung giải quyết dứt điểm đơn của 08 hộ dân trú tại khối Hà My
Đông A, phường Điện Dương đảm bảo đúng theo quy định pháp luật.
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1.5. Tham gia cùng đoàn UBND tỉnh Quảng Nam làm việc với Bộ Tài nguyên
và Môi trường theo Công văn số 6248/UBND-KTN ngày 15/10/2019 của UBND
tỉnh Quảng Nam về đăng ký làm việc với lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường
về giải quyết các vướng mắc trong hồ sơ, thủ tục đất đai.
2. Giao đồng chí Nguyễn Đạt - PCT UBND thị xã
2.1. Về thi hành các bản án của Toà án đối với các vụ án hành chính trên địa
bàn thị xã:
2.1.1. Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2019/HC-ST ngày 18/01/2019 (Người
khởi kiện: Ông Đặng Liệu, trú tại phường Điện Nam Trung): Chỉ đạo các ngành
liên quan tham mưu UBND thị xã thi hành Bản án sau khi có kết luận tại buổi làm
việc giữa UBND tỉnh Quảng Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến
nội dung này vào cuối tháng 10/2019 (theo Công văn số 6248/UBND-KTN ngày
15/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam).
2.1.2. Đối với Bản án hành chính phúc thẩm số 02/2013/HC-PT ngày
12/3/2019 (Người khởi kiện: Ông Trịnh Văn Năm và bà Phạm Thị Lang, trú tại
phường Điện Dương):
+ Chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường khẩn trương tham mưu UBND thị
xã thành lập Tổ xét, cấp tái định cư cho hộ ông Trịnh Văn Năm, hoàn thành trong
tháng 10/2019.
+ Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với các ngành liên
quan tham mưu UBND thị xã thực hiện bố trí tái định cư cho hộ ông Trịnh Văn
Năm theo yêu cầu của Bản án đảm bảo hồ sơ, thủ tục đúng quy định pháp luật.
2.1.3. Đối với Bản án hành chính phúc thẩm số 05/2017/HC-PT ngày
11/4/2017 (Người khởi kiện: Ông Đặng Mười (con ông Đặng Cúc), trú tại phường
Vĩnh Điện): Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tham mưu UBND thị xã thi hành
Bản án theo kiến nghị của Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam tại Báo cáo số 288BC/BNCTU ngày 14/10/2019 ngày 14/10/2019 về kết quả kiểm tra, rà soát việc thi
hành các bản án, quyết định của Tòa án đối với các vụ án hành chính đã có hiệu
lực pháp luật trên địa bàn tỉnh. Làm việc với chủ đầu tư tạm ứng chi phí chi trả,
trường hợp chủ đầu tư không tạm ứng, Trung tâm tham mưu đề xuất UBND thị xã
tạm ứng ngân sách chi trả cho hộ ông Đặng Cúc.
2.1.4. Chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD thị xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên
quan kiểm tra thực tế, đề xuất, tham mưu UBND thị xã về phương án đầu tư Cụm
công nghiệp Cẩm Sơn, xã Điện Tiến, trong đó, xem xét điều chuyển, bổ sung
nguồn vốn phù hợp, đảm bảo giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, hoàn thành
trong tháng 10/2019.
2.2. Chỉ đạo các ngành liên quan rà soát, đề xuất tham mưu UBND thị xã giải
quyết về việc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư do UBND thị xã cấp không đúng
thẩm quyền theo Công văn số 1417/SKHĐT-HTĐT ngày 25/9/2019 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, hoàn thành trong tháng 10/2019.
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3. Giao Phòng Nội vụ: Khẩn trương tham mưu UBND thị xã điều động, biệt
phái 02 viên chức tại các đơn vị sự nghiệp đến công tác tại Phòng Quản lý đô thị
và Phòng Tài nguyên - Môi trường nhằm đảm bảo hoạt động tại các cơ quan hành
chính thuộc UBND thị xã, đồng thời chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế
hoạch tham mưu UBND thị xã cấp bổ sung, điều chuyển kinh phí đối với các đơn
vị tiếp nhận viên chức được điều động, hoàn thành trong tháng 10/2019.
4. Giao Đội Kiểm tra quy tắc đô thị: Nghiên cứu tham mưu, đề xuất đơn vị
hợp đồng dài hạn xe ô tô phục vụ công tác xử lý các vi phạm hành chính trên địa
bàn thị xã.
5. Giao Văn phòng HĐND&UBND thị xã: Trên cơ sở nhu cầu, hiện trạng sử
dụng, rà soát, sắp xếp, bố trí lại vị trí làm việc các bộ phận một cửa và lập dự toán
chi phí mua sắm, lắp đặt bổ sung trang thiết bị nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả
tại Bộ phận một cửa. Trong đó, tạo điều kiện cho các đơn vị đo đạc trực tiếp tiếp
nhận hồ sơ, ký hợp đồng với nhân dân để làm công tác trích đo.
6. Về xử lý công trình của ông Nguyễn Văn Hiền, bà Phan Thị Thanh Thảo tại
Bãi tắm Hà My, phường Điện Dương: Yêu cầu UBND phường Điện Dương,
Phòng Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Đội Kiểm tra quy
tắc đô thị tập trung khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được giao tại
Công văn số 1823/UBND ngày 27/9/2019 của UBND thị xã.
7. Về giải quyết các đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất
7.1. Về đề nghị thống nhất chủ trương bán đất ở tái định cư hộ bà Phan Thị
Ngọt (con trai: Phạm Ca) ảnh hưởng dự án vệt 20m cây xanh, đoạn qua Khu Resort
The Nam Hai, phường Điện Dương tại Tờ trình số 450/TTr-PTQĐ ngày
07/10/2019: Yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện kết luận của Chủ tịch
UBND thị xã và Công văn số 1923/UBND ngày 02/11/2018 của UBND thị xã về
thống nhất về chủ trương bán 01 lô tái định cư và kiểm tra, tham mưu giải quyết
nội dung liên quan của hộ bà Phan Thị Ngọt, trú tại khối Hà My Đông A, phường
Điện Dương.
7.2. Về tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án:
Sửa chữa, cải tạo tuyến nối với đường dẫn cầu Duy Phước - Cẩm Kim (đoạn qua
thôn Triêm Tây, xã Điện Phương) tại Tờ trình số 203a/TTr-PTQĐ ngày 02/8/2019:
Thống nhất đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng
dự án: Sửa chữa, cải tạo tuyến nối với đường dẫn cầu Duy Phước - Cẩm Kim (đoạn
qua thôn Triêm Tây, xã Điện Phương) theo đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ
đất tại Tờ trình số 203a/TTr-PTQĐ ngày 02/8/2019. Giao Trung tâm Phát triển quỹ
đất tham mưu UBND thị xã thực hiện đầu tư khu tái định cư nêu trên theo đúng
quy định của Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng hiện hành.
8. Về Báo cáo dự án đầu tư thành lập Cụm công nghiệp Thái Sơn và Phương
án xây dựng giá dịch vụ thoát nước tại Cụm công nghiệp An Lưu: Cơ bản thống
nhất dự thảo Báo cáo dự án đầu tư thành lập Cụm công nghiệp Thái Sơn và
Phương án xây dựng giá dịch vụ thoát nước tại Cụm công nghiệp An Lưu do
Phòng Kinh tế báo cáo tại cuộc họp. Đề nghị Phòng Kinh tế tiếp thu ý kiến góp ý
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của các thành viên tham gia cuộc họp để hoàn chỉnh các nội dung, trong đó, lưu ý
các nội dung như sau:
- Về Báo cáo dự án đầu tư thành lập Cụm công nghiệp Thái Sơn: Rà soát,
tham mưu UBND thị xã thực hiện đảm bảo hồ sơ, trình tự theo quy định tại Nghị
số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công
nghiệp; đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường, không thu hút sản xuất vật liệu
xây dựng; về xây dựng cơ sở hạ tầng, thống nhất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án đầu tư theo hình thức đấu thầu quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày
17/3/2015 của Chính phủ, hoàn thành trong tháng 10/2019 để trình Ban Thường
vụ Thị ủy cho ý kiến chỉ đạo.
- Về Phương án xây dựng giá dịch vụ thoát nước tại Cụm công nghiệp An
Lưu: Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các thông tin, dữ liệu đầu vào, đề xuất phương
án quản lý,..., hoàn thành trong tháng 10/2019 để trình UBND tỉnh Quảng Nam
(thông qua Sở Xây dựng) xem xét, phê duyệt.
Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc tại cuộc họp giao
ban ngày 21/10/2019, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ
chức thực hiện./.
Nơi nhận:

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như thành phần tham dự;
- Các cơ quan, đơn vị, liên quan;
- UBND các xã, phường liên quan;
- C, PVP;
- Lưu.

Người ký: Ủy ban Nhân
dân thị xã Điện Bàn
Email:
dienban@quangnam.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Quảng Nam
Thời gian ký: 28.10.2019
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