ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 164 /BC-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Bàn, ngày 07

tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
trước và tại kỳ họp thứ 4, HĐND thị xã khóa XII,
nhiệm kỳ 2021-2026
(Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ
giữa năm 2022 của HĐND thị xã)
Thực hiện Thông báo số 04/TB-HĐND ngày 01/6/2022 về kết luận phiên họp
Thường trực HĐND thị xã để rà soát nội dung kỳ họp thứ 6, thứ 7 (kỳ họp thường lệ
giữa năm 2022); Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 26/5/2022 của Thường trực
HĐND thị xã về tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của
HĐND thị xã.
Ủy ban nhân dân thị xã báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
trước và tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021), HĐND thị xã khóa XII
như sau:
PHẦN I
LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
15 ý kiến
I. ĐÃ GIẢI QUYẾT: 9 ý kiến
1. Cử tri Điện Dương kiến nghị sửa chữa kênh tưới nước nội đồng từ
kênh N6 đến đồng Nghè.
Kênh N6 đến đồng Nghè thuộc trạm bơm Hà Gia phục vụ nước tưới cho
khoảng 20 ha đất lúa, kênh dài khoảng 400m, kênh được xây dựng là bê tông tấm
lát, hiện tại các khe vữa chít mạch giữa các tấm lát bị bong tróc, hư hỏng. Ngay từ
đầu năm, UBND thị xã đã phân bổ nguồn sự nghiệp kinh tế hàng năm. Đề nghị
UBND phường Điện Dương dùng nguồn này để sửa chữa tuyến kênh trên.
2. Cử tri Điện Dương: Hệ thống thoát nước thải của các dự án ven biển
không có lối thoát, tập trung thải vào hệ thống cống dọc đường du lịch ven biển
lâu ngày gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị có hướng giải quyết.
Để giải quyết tình trạng như ý kiến cử tri đã nêu, UBND tỉnh Quảng Nam đã
phê duyệt đầu tư dự án Hệ thống thoát nước các dự án ven biển phía Bắc thị xã Điện
Bàn (giai đoạn II). Hiện nay, UBND thị xã đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất
thị xã tiến hành công tác GPMB để triển khai dự án Hệ thống thoát nước trên.
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3. Cử tri Điện Trung: Kiến nghị có cơ chế hỗ trợ cải tạo đồng ruộng để
quy hoạch cánh đồng mẫu tại một số không vực đất sản xuất không hiệu quả
thôn Hoà Giang, Tân Bình.
Tại kỳ họp thứ 4, HĐND thị xã đã thông qua Nghị quyết số 10/NQ-HĐND
ngày 24/02/2022 về Đề án “Phát triển nông nghiệp bền vững, gắn với thực hiện
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị Điện
Bàn giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Tại Nghị quyết đã quy định cơ
chế hỗ trợ thực hiện san phẳng đồng ruộng và thực hiện đồn điền đổi thửa, gắn với
hỗ trợ hạ tầng thuỷ lợi, giao thông nội đồng đối với các vùng sản xuất được quy
hoạch ổn định. Đề nghị Phòng Kinh tế phối hợp với địa phương thực hiện đảm bảo
theo các quy định.
4. Cử tri Điện Hòa kiến nghị sớm hỗ trợ cho nông dân Điện Hoà do đợt
dịch tả lợn Châu Phi năm 2019 còn hơn 10 tấn lợn tiêu hủy chưa được hỗ trợ.
Ngày 18/11/2021, UBND thị xã đã có Quyết định số 19246/QĐ-UBND về hỗ
trợ kinh phí cho người chăn nuôi có lợn bị tiêu huỷ bắt buộc do mắc bệnh dịch tả
lợn Châu Phi bị thiếu sót số liệu trong năm 2019. Qua đối chiếu Phụ lục kèm theo
Quyết định số 19246/QĐ-UBND ngày 18/11/2021. UBND xã Điện Hoà được phân
bổ tổng kinh phí hỗ trợ là 516.035.000 đồng (trong đó: lợn nái, lợn đực giống:
329.760.000 đồng, lợn con, lợn thịt các loại: 186.275.000 đồng).
5. Cử tri Điện Minh phản ánh Trạm bơm Điện Bình trên địa bàn xã hàng
năm thường bị nước nhiễm mặn không thể cung cấp nước tưới cho sản xuất
nông nghiệp, nguyên nhân là do trạm bơm này đặt trên đoạn sông cuộc, nên
khi nước mặn vào không có nguồn nước để rửa mặn khi thủy triều xuống.
Đồng thời kiến nghị hỗ trợ kinh phí nạo vét Sông Cừ để thông dòng từ đầu
tuyến đến cuối tuyến và thoát thủy cho SXNN.
Trạm bơm Điện Bình do HTXNN Điện Minh 1 quản lý, hằng năm vào vụ Hè
thu nguồn nước thường xuyên bị nhiễm mặn. Trước tình hình trên năm 2020,
UBND thị xã đã hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Điện Minh tại Quyết định số
4136/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 xây dựng kênh tưới phòng, tránh hạn và nhiễm
mặn Trung Phú 1 (khu tưới trạm bơm Điện Bình) lấy nước từ kênh Chính trạm bơm
Vĩnh Điện để tưới phòng tránh hạn, đã giải quyết nguồn nước tưới cho gần 20 ha đất
lúa. Diện tích đất lúa còn lại khoảng 20 ha chưa tưới được từ nguồn nước chống hạn
kênh Chính Trạm bơm Vĩnh Điện vào vụ Hè thu, đề nghị UBND xã Điện Minh vận
động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phù hợp với nguồn nước tưới của
Trạm bơm Điện Bình, khi nguồn nước tưới trạm bơm Điện Bình bị nhiễm mặn.
Đối với kiến nghị hỗ trợ kinh phí nạo vét Sông Cừ để thông dòng từ đầu
tuyến đến cuối tuyến và thoát thủy cho SXNN. Năm 2021, UBND thị xã đã có
Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 hỗ trợ kinh phí cho Điện Minh số
kinh phí là 44.080.000 đồng để nạo vét khơi thông dòng chảy kênh tiêu sông Cừ. Đề
nghị UBND xã Điện Minh triển khai thực hiện.
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6. Đề nghị thị xã bổ sung kinh phí để 03 xã Gò Nổi thực hiện các tiêu chí
theo quy định về đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Hiện
nay, UBND tỉnh đang trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết thực hiện chương trình,
nên phải chờ chủ trương của tỉnh. Tuy nhiên, UBND tỉnh đã hỗ trợ kinh phí duy trì
và nâng cao các tiêu chí cho mỗi xã 500 triệu đồng/xã từ đầu năm. Đề nghị các xã
triển khai thực hiện.
7. Cử tri xã Điện Trung đề nghị thị xã hỗ trợ kinh phí nâng cấp hệ thống
kênh mương N1, kênh nội đồng đã xuống cấp; cử tri xã Điện Hồng hỗ trợ
nguồn kinh phí để nâng cấp kênh mương.
Kênh N1 xã Điện Trung và kênh trạm bơm Lạc Thành xã Điện Hồng đã được
bê tông, hiện nay tuy xuống cấp nhưng vẫn còn sử dụng được. Đề nghị UBND xã
Điện Trung và UBND xã Điện Hồng có kế hoạch duy tu, bão dưỡng đề duy trì tưới
nước, vì trên địa bàn thị xã còn nhiều kênh đất chưa được bê tông nên cần phải ưu
tiên thực hiện đầu tư trước.
8. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho khu chăn nuôi tập
trung gặp nhiều khó khăn; đề nghị thị xã quan tâm hướng dẫn thực hiện quy
hoạch và hỗ trợ kinh phí xây dựng các hạng mục công trình (điện, nước, đường
giao thông,…) phục vụ các khu chăn nuôi tập trung.
Tại kỳ họp thứ 4, HĐND thị xã đã thông qua Nghị quyết số 12/NQ-HĐND
ngày 24/02/2022 về phát triển nông nghiệp bền vững, găn với nông nghiệp, nông
thôn, đô thị giai đoạn 2022-2026, trong đó có cơ chế hỗ trợ nội dung quy hoạch, đầu
tư hạ tầng các cụm chăn nuôi tập trung. Phòng Kinh tế đã hướng dẫn cho các xã,
phường triển khai thực hiện, đang tổng hợp để tham mưu UBND thị xã đề nghị
HĐND thị xã bổ sung vào kế hoạch đầu tư trung hạn năm 2022.
9. Cử tri Điện Dương: Lò giết mổ tập trung phường Điện Dương đề nghị
nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng
Hiện nay, trên địa bàn Điện Dương, Điện Nam Đông, Điện Nam Trung, Điện
Phương không bố trí được địa điểm đảm bảo theo quy định để xây dựng khu giết mổ
tập trung. Qua rà soát chọn vị trí xây dựng Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung
Điện Dương và các xã, phường khác vẫn chưa chọn được vị trí do các nguyên nhân
sau: Ảnh hưởng quy hoạch phát triển đô thị, giao thông đi lại không thuận lợi, bị
ngập lũ, khoảng cách và môi trường không đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia yêu cầu vệ sinh thú y đối với CSGM động vật tập trung quy định “khoảng cách
về điểm giết mổ cách khu dân cư, trường học, bệnh viện, nơi thường xuyên tập trung
đông người, đường quốc lộ, sông, suối, nguồn cung cấp nước sinh hoạt là 500m”
nên không thể xây dựng được.
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II. ĐANG GIẢI QUYẾT: 06 ý kiến
1. Cử tri Điện Phương: Lò giết mổ bò của ông Trần Truyền (thôn Triêm
Trung 1) gây ô nhiễm môi trường đã nhiều năm nay, các cơ quan chức năng
cũng đã vào cuộc xử lý nhưng chưa dứt điểm, chưa có phương án cụ thể để di
dời đến địa điểm khác. Cử tri đề nghị cấm hoạt động giết mổ gia súc nếu chưa
có địa điểm di dời lò giết mổ gia súc này ra khỏi khu dân cư.
Hiện nay, thị xã vẫn chưa chọn được vị trí xây dựng Cơ sở giết mổ gia súc,
gia cầm tập trung do các nguyên nhân sau: Ảnh hưởng quy hoạch phát triển đô thị,
giao thông đi lại không thuận lợi, bị ngập lũ, khoảng cách và môi trường không đảm
bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu vệ sinh thú y đối với CSGM động vật
tập trung quy định “khoảng cách về điểm giết mổ cách khu dân cư, trường học,
bệnh viện, nơi thường xuyên tập trung đông người, đường quốc
lộ, sông, suối, nguồn cung cấp nước sinh hoạt là 500m nên không thể xây dựng
được”.
Mặt khác, hiện nay UBND thị xã Điện Bàn đang giao Ban Quản lý dự án đầu
tư xây dựng thị xã phối hợp các ngành, UBND xã Điện Thọ triển khai các thủ tục
đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng lò giết mổ gia súc, gia cầm tại xã Điện Thọ. Về chủ
trương: sau khi điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung xã Điện Thọ được nâng cấp
mở rộng thì sẽ di dời hộ giết mổ bò Trần Truyền vào giết mổ tại điểm giết mổ tập
trung Điện Thọ.
2. Cử tri Điện Thắng Trung kiến nghị sớm đầu tư công trình kênh tưới,
tiêu, kênh thoát nước từ QL 1A (nhà ông Hứa Nghĩa - Điện Thắng Trung) đi
Điện Ngọc thải ra sông Vĩnh Điện.
Kênh tiêu nước từ QL 1A (nhà ông Hứa Nghĩa - Điện Thắng Trung) đi Điện
Ngọc thải ra sông Vĩnh Điện là kênh tiêu liên xã, phường, kênh có nhiệm vụ tiêu
thoát nước chính cho khu dân cư Thanh Quýt 1,3,4,5 xã Điện Thắng Trung, khu dân
cư thôn Viêm Tây 1, xã Điện Thắng Bắc và tiêu nước cho một phần đất sản xuất
nông nghiệp của xã Điện Thắng Trung và Điện Thắng Bắc. Hiện tại kênh tiêu nước
bị bồi lấp, để đảm bảo cho việc tiêu thoát nước, đề nghị UBND xã Điện Thắng
Trung phối hợp với UBND xã Điện Thắng Bắc khảo sát lập dự trù kinh phí nạo vét
trình UBND thị xã hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện việc nạo vét.
3. Cử tri phường Điện Dương đề nghị sớm xây dựng lò giết mổ gia súc, gia
cầm tập trung trên địa bàn phường; Cử tri xã Điện Phương kiến nghị thị xã chỉ
đạo các ngành sớm tiến hành các thủ tục thỏa thuận địa điểm để có cơ sở đầu
tư lò giết mổ tập trung.
Phường Điện Dương, xã Điện Phương là vùng phát triển đô thị, nên quy hoạch
cơ sở giết mổ tập trung không phù hợp. Hiện nay, phòng Kinh tế phối hợp với
UBND xã Điện Thọ, Điện Hòa và xã Điện Phong chọn vị trí phù hợp để quy hoạch,
trình UBND tỉnh chấp thuận triển khai thực hiện.
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4. Xưởng gỗ của ông Phan Văn Hường – thôn Thanh Chiêm 1, hiện nay xe
tải chở gỗ quá tải trọng đi vào đường GT khu tái định cư Bãi tư gây hư hỏng
đường, và xưởng gỗ này gây tiếng ồn, bụi, ảnh hưởng đến các cháu học sinh ở
trường Mẫu giáo, cử tri đề nghị có hướng di dời xưởng gỗ này ra khỏi khu dân
cư
Thị xã đã bố trí 01 lô đất cho ông Phan Văn Hường trong Cụm công nghiệp
Nam Dương. Hiện, ông Phan Văn Hường đang lập thủ tục đầu tư, sau khi hình
thành sẽ di chuyển cơ sở từ Điện Phương vào Cụm CN này.
5. Cử tri Điện Nam Trung: Kiến nghị nâng cấp tuyến kênh KN1 trạm
bơm Vĩnh Điện đoạn qua cống chui để đảo bảo lượng nước tưới cho cánh đồng
Quảng Lăng A (Quảng Lăng 2 cũ).
Kênh N1 trạm bơm Vĩnh Điện cấp nước tưới cho trên 140ha, trong đó có
121ha của xã Điện Nam Trung; từ Cống chui đến cuối kênh dài 1700 m đã được
kiên cố bằng bê tông tấm lát, đưa vào sử dụng từ năm 2004, đến nay đã xuống cấp.
Hàng năm, Chi nhánh Thủy lợi Điện Bàn đều thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa
thường xuyên nên kênh vẫn duy trì và phát huy được năng lực phục vụ sản xuất,
không xảy ra trường hợp thiếu nước tưới ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân.
Việc đề nghị quan tâm đầu tư sửa chữa nâng cấp tuyến kênh này theo ý kiến
cử tri là chính đáng. Chi nhánh Thủy lợi Điện Bàn là đơn vị quản lý trực tiếp tuyến
kênh này từ nhiều năm trước đã đề nghị Công ty Thủy lợi Quảng Nam quan tâm đầu
tư sửa chữa nâng cấp. Công ty đã đưa công trình này vào Danh mục các công trình
đề nghị UBND tỉnh đầu tư sửa chữa nâng cấp trong những năm đến.
6. Kiến nghị sớm đầu tư thi công khép kín, bê tông hoá mở rộng kênh KN7
từ ĐH5 nối Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung do đã xuống cấp và ứ đọng nước
gây ô nhiêm môi trường trong khu dân cư.
Kênh N7 trạm bơm Đông Quang là kênh tưới liên xã, cấp nước cho 16 ha
thuộc Điện Thắng Bắc, 10ha thuộc Điện Thắng Trung; Kênh dài 2057m đã được
kiên cố bằng bê tông tấm lát, đưa vào sử dụng từ năm 2000, đến nay đã xuông cấp
nặng xảy ra vấn đề như cử tri đã nêu.
UBND thị xã Điện Bàn đã có Tờ trình số 79/TTr- UBND ngày 23/02/2022 về
việc xin hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình, nâng cấp tuyến kênh N7 và
tuyến đường giao thông dọc theo kênh đoạn từ ĐH5, xã Điện Thắng Trung đến ngõ
Câu, xã Điện Thắng Bắc. Công ty Thủy lợi Quảng Nam đã có Tờ trình số 260/TTrCT ngày 25/02/2022 xin chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp kênh N7 trạm bơm
Đông Quang, kết hợp mở đường giao thông dọc tuyến kênh.
UBND tỉnh đã có Công văn số 1087/UBND- TH, ngày 28/02/2022 về việc
tham mưu hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến kênh N7 và
tuyến đường giao thông dọc theo kênh chỉ đạo; giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp
với các ngành liên quan kiểm tra tham mưu UBND tỉnh giải quyết. Hiện, UBND thị
xã Điện Bàn đang phối hợp, cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan cho Sở Tài chính để
tham mưu.
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PHẦN II
LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG
15 ý kiến
I. ĐÃ GIẢI QUYẾT: 9 ý kiến
1. Cử tri Võ Như Sang (Đất Nguyễn Thị Chít (chết)) có ý kiến, dự án
Bình Ninh Quảng Lăng thuộc khối phố Quảng Lăng 2 (củ), đã khởi công,
nhưng nhiều năm qua vẫn không triển khai xây dựng, đất ở của hộ gia đình
ông bị ảnh hưởng bởi dự án này, hiện nhà ông xuống cấp nặng, gia đình có 4
thế hệ sinh sống (19 nhân khẩu), gia đình đã nhiều lần có đơn xin được tách
thửa và xây mới nhà ở cho các con nhưng không được giải quyết.
Theo Quyết định 15/2020/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh
Quảng Nam ban hành Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng
đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh thì
trường hợp này không được tách thửa. Hiện nay, dự án này đang thực hiện công tác
GPMB.
2. Cử tri Điện Phước: Cử tri đề nghị xây dựng nhà máy xử lý rác thải của
thị xã Điện Bàn, phòng ngừa khi cơ sở xử lý rác tại Đại Lộc, Tam Xuân - Núi
Thành không cho tập kết nữa thì thị xã có nhà máy xử lý kịp thời.
Trong năm 2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đã phối hợp cùng
các đơn vị liên quan tiến hành làm việc với UBND 20 xã, phường để khảo sát thực
tế về việc bố trí điểm tập kết rác thải tạm thời khi sự cố xảy ra tại các địa phương.
Qua kết quả làm việc thì chỉ có phường Điện Ngọc không bố trí được điểm tập kết
tạm thời, đối với Điện Phước đề xuất phương án là mỗi thôn 01 điểm tập kết tạm
thời. Vì vậy, đề nghị các địa phương chuẩn bị phương án thực hiện khi sự cố xảy ra
để đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn.
Nhà máy xử lý rác thải bằng phương pháp đốt đang xây dựng tại huyện Đại
Lộc có công suất xử lý bao gồm Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, dự kiến hết quý
cuối tháng 6/2022 sẽ hoàn thành.
3. Cử tri Điện Thắng Nam kiến nghị nạo vét kênh tiêu Bàu Thanh Tú thoát
nước chảy về sông Thanh Quýt qua địa bàn đất lúa 02 xã (Điện Thắng Nam và
Điện Thắng Trung) do môi trường nước thải Cụm Công nghiệp trảng nhật 1 và
đường ĐH5 thoát vào kênh tiêu Bàu Thanh Tú.
Kênh tiêu Bàu Thanh tú là kênh tiêu liên xã phường giữa xã Điện Thắng
Trung và Điện Thắng Nam, kênh tiêu xuất phát từ bàu Sen giáp đường ĐH5 (thuộc
thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung) đi qua diện tích đất lúa thôn An Thanh,
xã Điện Thắng Nam và thôn Thanh Quýt 1, xã Điện Thắng Trung, sau đó đổ về
sông Thanh Quýt, kênh bằng đất có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 2 km. Năm
2019, UBND thị xã đã hỗ trợ 240.173.000 đồng cho UBND xã Điện Thắng Trung
để nạo vét bồi lấp toàn tuyến kênh. Hiện tại 1,6 km đầu tuyến kênh đã đảm bảo tiêu
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thoát nước, 0,4 km cuối kênh đã bị bồi lấp làm ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước.
Để đảm bảo cho việc tiêu thoát nước cho sản xuất nông nghiệp cần nạo vét 0,4km
đoạn kênh cuối kênh tiêu (Đoạn từ cống ruộng Gò Khế đến sông Thanh Quýt),
UBND thị xã đã hỗ trợ cho xã Điện Thắng Trung 45 triệu đồng theo Quyết định số
19796/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 để triển khai nạo vét. Đề nghị địa phương triển
khai thực hiện.
4. Cử tri xã Điện Tiến đề nghị thị xã làm rõ Công ty Phước Tiến đã hoàn
thành hồ sơ chưa hay chỉ muốn chiếm dụng đất; nếu không triển khai làm
được thì đề nghị thu hồi để giao cho người khác hoặc giao lại đất cho dân sản
xuất.
Đối với dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Bồ Bồ, xã Điện Tiến:
UBND thị xã đã có Tờ trình số 484/TTr-UBND ngày 04/11/2021 trình UBND tỉnh
thu hồi đất, giao đất để thực hiện dự án và Tờ trình số 490/TTr-UBND ngày
04/11/2021 đề xuất danh mục dự án lựa chọn nhà đầu tư theo tiêu chí dự án Khu du
lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Bồ Bồ, xã Điện Tiến
5. Kiến nghị UBND thị xã có kế hoạch kiểm tra tình trạng ô nhiễm nguồn
nước do việc xả thải của Nhà máy mạ kẽm T.D.T tại xã Điện Tiến.
Qua kiểm tra của Phòng TN-MT cùng các đơn vị liên quan và HĐND, UBND
xã Điện Tiến đối với công tác bảo vệ môi trường của Công ty CP T.Đ.T vào ngày
04/10/2021 như sau: Nước thải sau xử lý của Công ty được tái sử dụng để làm nguội
sản phẩm. Công ty cam kết không xả nước thải ra ngoài môi trường. Tại thời điểm
kiểm tra, Công ty hoạt động bình thường. Hệ thống xử lý khí thải tại bể ngâm axit,
bể tráng rửa axít đang hoạt động. Kết quả giám sát môi trường của Công ty năm
2019, 2020, đợt 1/2021 cho thấy các chỉ tiêu đều năm trong giới hạn cho phép. Tổ
đã tiến hành lấy 01 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý và 01 mẫu nước mặt tại tuyến
mương sát hông Công ty cách Công ty 20m về hạ lưu. Tại thời điểm lấy mẫu nhận
thấy tuyến mương này có xác súc vật chết vứt xuống.
Qua công tác kiểm tra, Tổ đã đề nghị Công ty thực hiện một số nội dung sau:
- Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đảm bảo các loại chất
thải phải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.
- Đề nghị Công ty phải có biện pháp thu gom nước mưa tại khu vực bãi chứa
nguyên vật liệu và có phương án xử lý sơ bộ trước khi thải ra ngoài.
- Sau khi có kết quả lấy mẫu nước thải sau xử lý và nước mặt, Tổ kiểm tra sẽ
tiếp tục tổ chức làm việc.
- Khi Công ty thực hiện giám sát môi trường định kỳ phải mời đại diện địa
phương tham gia giám sát.
6. Cử tri phường Điện Dương phản ánh: Hiện nay, trên địa bàn phường
tình hình ô nhiễm môi trường từ các trại nuôi lợn, nguồn nước bị thẩm thấu
nước ra màu xanh có mùi hôi thối, nhân dân không sử dụng được.
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Ngày 19/4/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật tỉnh thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam và đại diện của 3 khối Hà Bản, Tân
Khai, Hà My Tây xã Điện Dương tiến hành lấy mẫu nước ngầm tại 03 hộ dân của 3
khối. Qua kết quả lấy mẫu nước ngầm, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Điện
Bàn đã có Công văn số 417/TNMT ngày 11/10/2021 về đề nghị UBND phường
Điện Dương vận động, tuyên truyền, khuyến cáo người dân sử dụng nước cấp thủy
cục hoặc nguồn nước sạch đã qua xử lý cho mục đích sinh hoạt; xây dựng nhà tiêu
cách nguồn nước ăn uống, sinh hoạt từ 10m trở lên; trường hợp sử dụng nước ngầm
cho mục đích sinh hoạt thì phải có biện pháp xử lý đạt QCVN 02:2009/BYT thì mới
nên sử dụng.
7. Cử tri Điện Nam Đông đề nghị các cấp kiểm tra vệ sinh môi trường
tại doanh nghiệp Hải Đăng và Công ty may Hữu Nghị tại cụm CN An Lưu.
* Đối với Công ty TNHH Hải Đăng: Ngày 13/10/2021, Phòng Tài nguyên và
Môi trường đã tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của Công ty kết quả
sau: Công ty sử dụng nguyên liệu là cá đã qua sấy để hoạt động sản xuất tại Công
ty, sử dụng củi và than cho lò sấy. Công ty đã thực hiện đấu nối nước thải sau xử lý
vào Trạm xử lý nước thải CCN An Lưu. Công ty đã trả Giấy phép khai thác nước
dưới đất, thực hiện trám lấp giếng và chuyển qua sử dụng nước thủy cục. Tổ kiểm
tra đã đề nghị Công ty lưu ý và quán triệt công nhân không đưa các chất liệu khác
củi và than vào lò sấy để đốt; thường xuyên vận hành hệ thống xử lý khí thải, nước
thải đảm bảo các chỉ tiêu đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường.
* Công ty Cổ phần công nghiệp hỗ trợ Miền Trung
Ngày 14/10/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra công tác bảo
vệ môi trường. Qua kiểm tra, Tổ kiểm tra đề nghị Công ty thực hiện một số nội
dung sau: Khẩn trương liên hệ với đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý
chất thải sản xuất theo quy định và đảm bảo vệ sinh môi trường tại kho chứa; Lưu ý
và quán triệt công nhân không được đưa các chất liệu khác ngoài củi trấu ép đưa vào
đốt lò hơi; Đề nghị Công ty trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày làm việc hôm nay phải
có Bản cam kết về điều chỉnh các nội dung đã thay đổi so với Báo cáo đánh giá tác
động môi trường và Phương án điều chỉnh đã được cơ quan có thẩm quyền phê
duyệt gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế thị xã để theo dõi.
Đến nay, Công ty đã có Bản cam kết khắc phục các nội dung tồn tại trên. Thời
gian hoàn thành quý II năm 2022 (hồ sơ thuộc thẩm quyền của tỉnh).
8. Cử tri Điện Dương: Mẫu nước của hộ Lê Văn Thử cơ quan chức năng
thử có kết quả 1/14 tiêu chí không đạt là chưa đúng, vì thực tế nguồn nước ngầm
của gia đình ông Thử có màu nước xanh do trại heo gây ra.
Ngày 19/4/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã phối hợp cùng
Phòng Y tế thị xã, UBND phường Điện Dương, BND các khối: Hà My Tây, Tân
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Khai, Hà Bản, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam tiến
hành lấy mẫu nước ngầm tại ông Lê Văn Thử khối Hà Bản, phường Điện Dương.
Theo báo cáo kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch của Trung tâm Kiểm
soát Bệnh tật (CDC) thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam ngày 22/7/2021: đối với mẫu
nước ngầm hộ ông Lê Văn Thử khối Hà Bản: có 01/14 chỉ tiêu không đạt QCVN
02:2009/BYT đó là: Coliform 14x105 (vi khuẩn/100ml), giới hạn cho phép 150 (vi
khuẩn/100ml).
Qua kết quả lấy mẫu nước ngầm của các hộ tại phường Điện Dương, Phòng
Tài nguyên và Môi trường thị xã Điện Bàn đã đề nghị UBND phường Điện Dương
vận động, tuyên truyền, khuyến cáo người dân sử dụng nước cấp thủy cục hoặc
nguồn nước sạch đã qua xử lý cho mục đích sinh hoạt; xây dựng nhà tiêu cách
nguồn nước ăn uống, sinh hoạt từ 10m trở lên; trường hợp sử dụng nước ngầm cho
mục đích sinh hoạt thì phải có biện pháp xử lý đạt QCVN 02:2009/BYT thì mới nên
sử dụng.
9. Hiện nay, tình trạng rác thải, xà bần trong khu công nghiệp vẫn còn đổ
ra môi trường tại khu vực ngoài bờ bao phía Đông KCN Điện Nam-Điện Ngọc
gây ô nhiễm môi trường tại khu vực này, cử tri đã kiến nghị giải quyết trong
nhiều năm qua nhưng không hiệu quả, đề nghị thị xã chỉ đạo Ban quản lý Khu
công nghiệp sớm khắc phục triệt để tình trạng này.
Ngày 16/3/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã phối hợp cùng
UBND phường Điện Nam Bắc, phường Điện Ngọc và BQL KCN Điện Nam - Điện
Ngọc tiến hành kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra thực tế và các ý kiến tham gia của các
ngành và địa phương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã báo cáo như sau:
Tại khu vực ngoài bờ bao phía Đông KCN Điện Nam-Điện Ngọc có tình
trạng đổ rác thải như rác thải xây dựng và các loại rác thải không rõ nguồn gốc. Để
đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực trên, trước tết âm lịch năm 2022, BQL
KCN Điện Nam - Điện Ngọc có phối hợp cùng UBND phường Điện Nam Bắc tổ
chức san lấp rác thải tại khu vực này với diện tích khoảng 200 - 250 m2.
Đề nghị UBND phường Điện Nam Bắc, UBND phường Điện Ngọc tiếp tục
tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không được đổ rác tại khu vực này
và phải thực hiện thu gom rác thải theo quy định; BQL KCN Điện Nam - Điện
Ngọc tiếp tục tuyên truyền, vận động, quán triệt doanh nghiệp phải hợp đồng với
đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý các loại rác thải phát sinh.
Đề nghị UBND phường Điện Nam Bắc phối hợp cùng BQL KCN Điện Nam
- Điện Ngọc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; trường hợp phát hiện
vi phạm phải kiểm tra, xử lý theo quy định; trường hợp khi phát hiện đã đổ rác thải
thì xác định đây là loại rác thải gì, khả năng rác thải của doanh nghiệp nào thì tiến
hành mời các doanh nghiệp liên quan làm việc, giải quyết.
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II. ĐANG GIẢI QUYẾT: 06 ý kiến
1. Các hộ tái định cư ở Bãi Tư, Thanh Chiêm 1, xã Điện Phương (thuộc
Dự án đường tránh Vĩnh Điện) đến nay chưa làm được giấy CNQSDĐ, cử tri
đề nghị sớm được giải quyết đáp ứng được quyền lợi của các hộ di dời
Dự án cầu Câu Lâu mới thuộc Tiểu dự án sử dụng vốn dư sau đấu thầu dự án
khôi phục các cầu trên tuyến QL1A giai đoạn II-3 được triển khai từ năm 2000. Các
hộ dân bị ảnh hưởng được bố trí tái định cư vào Khu tái định cư thôn Thanh Chiêm
Còn 09 hộ dân còn lại chưa được lập hồ sơ giao đất, cấp GCNQSD đất do tại thời
điểm năm 2001, các hộ gia đình này nhận tiền bồi thường, hỗ trợ chỉ đảm bảo xây
dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống, không đủ điều kiện về tài chính để lập thủ tục
giao đất, cấp GCNQSD đất.
Để giải quyết vướng mắc về giá đất tái định cư, qua các lần đề xuất phương
án với Sở TN-MT, UBND thị xã đã phê duyệt giá đất thu tiền sử dụng đất tái định
cư đối với 09 hộ ảnh hưởng. Hiện, UBND xã Điện Phương đang phối hợp với các
ngành liên quan hướng dẫn các hộ dân lập hồ sơ cấp giấy CNQSD đất tái định cư
theo quy định.
2. Thủ tục cấp GCNQSD đất cho nhân dân (theo Quyết định 7672 của thị
xã) quá rườm rà, trước đây Tổ công tác của thị xã đã thống nhất đưa vào danh
sách để cấp GCNQSD đất, nên xã đã tổ chức đo đạc, nhân dân đã nộp tiền đo
đạc nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Nội dung này đã được UBND thị xã trả lời tại Báo cáo số 368/BC-UBND
ngày 14/12/2021. Căn cứ chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của UBND thị
xã, Phòng Tài nguyên-Môi trường đang xây dựng Kế hoạch giải quyết những tồn
tại trong cấp Giấy CNQSD đất lần đần cho nhân dân, trình UBND thị xã để có cơ
sở triển khai thực hiện.
3. Kiến nghị kiểm tra việc sử dụng đất của trang trại ông Trịnh Quốc
Nam do sai mục đích.
Ngày 22/10/2021, Tổ kiểm tra theo Quyết định số 17360/QĐ-UBND ngày
08/10/2021 của UBND thị xã tiến hành kiểm tra việc sử dụng đất của trang trại ông
Trịnh Quốc Nam (đã có hợp đồng ủy quyền sử dụng trang trại cho ông Lê Đại
Nghĩa).
Theo Báo cáo số 50/BC-TNMT ngày 24/3/2022 của phòng Tài nguyên và
Môi trường về kết quả kiểm tra việc sử dụng đất của ông Trịnh Quốc Nam, xã Điện
Tiến; UBND thị xã đã có Công văn số 1029/BND ngày 03/6/2022 chỉ đạo UBND xã
Điện Tiến khẩn trương kiểm tra việc sử dụng đất đối với trang trại của ông Trịnh
Quốc Nam tại thôn Thái Sơn, xã Điện Tiến; kiên quyết xử lý vi phạm theo thẩm
quyền hoặc đề xuất UBND thị xã xử lý theo các quy định của pháp luật; báo cáo
UBND thị xã (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 10/6/2022.
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Theo báo cáo đề xuất của Tổ kiểm tra, ngày 03/6/2022, UBND thi xã có Công
văn số 1029/UBND yêu cầu UBND xã Điện Tiến căn cứ theo các quy định của pháp
luật xử lý vi phạm của ông Nghĩa, báo cáo UBND thị xã trước ngày 20/6/2022.
4. Việc trả lời ý kiến cử tri “Đất sản xuất lúa vòng 1 của nhân dân thôn
Xóm Bùng chưa có trong giấy CNQSDĐ” thực hiện theo Công văn số
537/VPĐKĐĐ-DK ngày 8/9/2020 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng
Nam (tại Báo cáo số 332/BC-UBND ngày 25/11/2020 của UBND thị xã) là chưa
thỏa đáng, vì đất nhân dân sử dụng từ năm 1993 đến nay không có tranh chấp.
Theo Công văn số 537/VPĐKĐĐ-DK ngày 8/9/2020 của Văn phòng đăng ký
đất đai tỉnh: Hồ sơ địa chính đã phê duyệt là đất công ích thì không được cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số
43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Tuy nhiên, đia phương cần rà soát
lại quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích nếu vượt quá 5% thì diện
tích ngoài mức 5% được giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông
nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản
xuất theo quy định tại Khoản 1 Điều 132 Luật Đất đai năm 2013.
Hiện nay, UBND xã Điện Hòa đang rà soát lại quỹ đất nông nghiệp sử dụng
vào mục đích công ích để làm cơ sở lập thủ tục cấp Giấy CNQSD đất theo quy định.
5. Kiến nghị giải quyết cấp Giấy CNQSD đất cho 13 hộ dân thuộc tổ đoàn
kết số 1 (ở tại khu vực Bến đò Phong Hồ) khối phố 2A, phường Điện Nam Bắc
Sau khi rà soát hồ sơ địa chính liên quan và lấy ý kiến các nguyên cán bộ
HTX tại khu vực Bến đò Phong Hồ, lấy ý kiến chuyên môn với các cấp có thẩm
quyền (Phòng kinh tế, Chi nhánh VPĐKĐ Đai Điện Bàn, Phòng Tài nguyên và Môi
trường thị xã Điện Bàn). Các hộ dân nói trên trước đây HTX I Điện Nam (cũ) qui
hoạch di dời các hộ dân tại khu vực xóm đò Phong Hồ để qui hoạch thành khu sản
xuất nông nghiệp, nhưng có một số hộ dân chấp hành đổi đất di dời xuống vùng cát
sinh sống, còn lại 13 hộ dân nói trên vẫn tiếp tục ổn định sinh sống cho đến nay
không chịu di dời nên không được đăng ký hồ sơ địa chính cả 02 thời kỳ (299TTg
và NĐ) (các hộ dân này cũng không bị xử lý gì). Qua 02 thời ký đăng ký đất đai, vị
trí các hộ dân nói trên đều thuộc đất nông nghiệp do nhà nước quản lý.
Vào ngày 11/02/2022, phòng Tài nguyên và môi trường thị xã Điện Bàn có
công văn số 59/TNMT về việc triển khai thực hiện công văn số 180/STNMT-VPĐK
ngày 21/01/2022 của sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam. Theo nội dung
công văn, phòng Tài nguyên và môi trường thị xã Điện Bàn đề nghị UBND phường
tiến hành kiểm tra, rà soát từng trường hợp cụ thể đang sử dụng đất vào mục đích
đất ở có nguồn gốc đất do UBND xã giao đất trái thẩm quyền và do sử dụng đất có
vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01/7/2014 để phòng có cơ sở tham mưu
UBND thị xã giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác cấp giấy CNQSD đất lần
đầu cho nhân dân. UBND phường đã tiến hành kiểm tra, rà soát tổng hợp trên toàn
phường có 33 trường hợp sử dụng đất vào mục đích đất ở (có nhà ở trên đất), trong
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đó tại khu vực Bến Đò Phong Hồ có 12 hộ đang sinh sống chưa được cấp giấy
CNQSD đất. UBND phường đã lập danh sách, hiện Phòng TN-MT đang tham mưu
UBND thị xã giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác cấp giấy CNQSD đất lần
đầu cho nhân dân.
6. Cử tri phản ánh các cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu đô thị 1A
gây ô nhiễm tiếng ồn, bụi bẩn.
Nội dung này, UBND thị xã đã Công văn số 2581/UBND ngày 23/11/2021
giao Chủ tịch UBND phường Điện Ngọc chủ trì, xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ
sở sản xuất, kinh doanh tại Khu đô thị số 1A, Khu đô thị số 1B (mời các ngành
chuyên môn liên quan ở thị xã tham gia). Ngày 18/02/2022, UBND phường Điện
Ngọc đã thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh tại KĐT 1A, KĐT
2A. Qua kiểm tra, có 09 cơ sở sản xuất kinh doanh tại KĐT 1A, KĐT gây bụi bẩn,
tiếng ồn cần phải di dời ra ngoài khu dân cư.
Hiện Phòng Kinh tế đang khảo sát, xây dựng Kế hoạch di chuyển các cơ sở,
sản xuất kinh doanh ra ngoài Khu dân cư để trình UBND thị xã theo chương trình
công tác trọng tâm năm 2022.
PHẦN III
ĐIỆN, NƯỚC
12 ý kiến
I. ĐÃ GIẢI QUYẾT : 04 ý kiến
1. Cử tri Điện Thắng Nam: Kiến nghị Chi nhánh Viettel Điện Bàn khắc
phục sửa chữa do thi công đường dây cáp viễn thông, đào thông mối đường giao
thông nông thôn gây sập bể đường bê tông tại khu dân cư Phong Ngũ Đông.
UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã làm việc với Viettel
Điện Bàn để kiểm tra thực tế việc thi công đường dây cáp viễn thông gây sập bể
đường bê tông tại khu dân cư Phong Ngũ Đông. Theo đó tại vị trí kiểm tra đường bê
tông sập bể khoản 1m, vị trí này doanh nghiệp Viettel thi công ngầm hóa cáp viễn
thông vào năm 2020. Do vị trí sập bể đã lâu nên các hộ dân tại khu vực đã tự đổ bê
tông, khắc phục hư hỏng. Ngay sau thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp đã chủ động
làm việc với các hộ dân để chi trả thù lao, tiền nguyên vật liệu khắc phục sự cố. Bên
cạnh đó, tại buổi kiểm tra, Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã cũng đã yêu cầu doanh
nghiệp kiểm tra toàn tuyến để kịp thời xử lý bảo đảm an toàn, chất lượng và nghiêm
túc rút kinh nghiệm không để xảy ra các trường hợp tương tự trong thời gian đến.
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2. Tại Khu dân cư Khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc nhân dân
tự kéo điện thắp sáng đoạn dài 200-300 m bằng trụ tre tạm bợ dễ gây tai nạn
nguy hiểm đến tính mạng của người dân, cử tri kiến nghị cơ quan có thẩm
quyền quan tâm, giải quyết
Công trình đã hoàn thành đấu nối đóng điện, hiện tại đã chuyển công tơ sang
lưới điện mới để cấp điện cho các hộ dân.
3. Cử tri Điện Hồng: Kiến nghị hỗ trợ đầu tư công trình nước sạch cho
nhân dân.
Trên địa bàn xã Điện Hồng hiện tại có 02 công trình cấp nước sạch tập trung
là Hệ bơm dẫn cấp nước sinh hoạt thôn Lạc Thành Nam và Hệ thống bơm dẫn cấp
nước sinh hoạt thôn Cẩm Văn Bắc do UBND xã Điện Hồng và Ban nhân dân thôn
Lạc Thành Nam quản lý. Mạng lưới cấp nước hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu
sử dụng của nhân dân, để đảm bảo ổn định và lâu dài nguồn nước sinh hoạt cho
nhân dân trên địa bàn xã Điện Hồng biện pháp là mở rộng mạng lưới cấp nước nhà
máy nước Điện Phước để phục vụ cho hơn 3.500 hộ dân tại xã Điện Hồng. UBND
thị xã đã có chủ trương tại Công văn số 1318/UBND ngày 10/7/2021 giao cho Ban
quản lý dự án đầu tư thị xã lập thủ tục đầu tư mạng lưới cấp nước trên địa bàn xã
Điện Hồng. Đến nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã hoàn thành thi công
Công trình: Đầu tư xây dựng đường ống nước trục chính (ĐT609) cung cấp nguồn
nước sạch sinh hoạt cho xã Điện Hồng.
Giao Phòng Kinh tế làm việc với Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam để
tạm giao công trình này cho Công ty khai thác, vận hành và cung cấp nước sạch cho
người dân xã Điện Hồng sử dụng cho đến khi có ý kiến của UBND tỉnh về tổ chức
quản lý, khai thác vận hành công trình sau này (theo chỉ đạo tại Công văn số
843/UBND ngày 11/5/2022 của UBND thị xã).
4. Cử tri Điện Nam Bắc đề nghị thị xã can thiệp với Điện lực, Viễn thông
thống nhất đồng bộ kéo dây gọn gàng, để vừa hạn chế tình trạng tai nạn điện
vừa mỹ quan đô thị.
Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh
Quảng Nam về ban hành Quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ
động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Điện lực Quảng Nam có trách
nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác sắp xếp, chỉnh trang,
thu hồi cáp viễn thông trên cột điện lực. Trước tình trạng hiện nay tại nhiều cột điện
lực cho các doanh nghiệp viễn thông thuê neo cáp xảy ra tình trạng mất an toàn, mỹ
quan, theo chỉ đạo của UBND thị xã, Phòng Văn hóa - Thông tin đã làm việc với
Điện lực Điện Bàn đề nghị chấn chỉnh, thực hiện bó gọn, chỉnh trang theo quy định.
Trong thời gian tới, UBND thị xã ban hành Kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa cáp viễn
thông trên địa bàn thị xã năm 2022. Trong đó, sẽ giao trách nhiệm cụ thể đổi với
Điện lực Điện Bàn về việc chủ trì, làm việc với các đơn vị viễn thông thuê hạ tầng để
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thực hiện chỉnh trang đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị tại các trụ điện lực, các tuyến
cáp trên địa bàn.
II. ĐANG GIẢI QUYẾT: 08 ý kiến
1. Cử tri Điện Phước: Kiến nghị Điện lực di dời, nâng cấp tuyến đường dây
điện trạm bơm tổ 7 Hạ Nông Tây đi ngang qua nhà dân, đã xuống cấp.
Hiện tại ngành Điện đang thực hiện đầu tư tuyến đường dây mới (Tiểu dự án:
Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh Quảng Nam (KfW3.2 Quảng Nam)) để thay thế tuyến đường này. Dự
kiến Quý 4/2022 hoàn thành và thu hồi tuyến đường dây cũ nói trên.
2. Cử tri Điện Trung: Kiến nghị có giải pháp gia cố, tháo gỡ đối với các trụ
điện nghiên ngã tại thôn Tân Bình và trụ viễn thông chưa được di dời.
Điện lực Điện Bàn đã thông tin cho Điện lực Duy Xuyên (quản lý khu vực 3
xã Gò Nổi) liên hệ UBND xã để nắm bắt thông tin cụ thể và xử lý theo yêu cầu của
cử tri trước mùa mưa bão năm 2022.
UBND thị xã đã làm việc với ngành điện, Điện lực Điện Bàn sẽ có kế hoạch
gia cố lại các trụ điện bị nghiêng đổ, tiếp nhận kiến nghị này và sẽ khảo sát đưa vào
Kế hoạch sữa chữa trong thời gian đến.
Liên quan đến di dời các trụ viễn thông: Trung tâm viễn thông Điện Bàn đã
khảo sát và xác định có 01 trụ, đã hoàn thành di dời cuối năm 2021.
3. Cử tri Điện Nam Bắc đề nghị Điện Lực khảo sát di dời trụ điện trong
vườn nhà bà Trần thị Tuất (khối phố Bình Ninh). Đề nghị Điện lực sớm triển
khai thi công trụ điện do hệ thống điện sinh hoạt tại khối phố Bình Ninh nhân
dân tự kéo dây trụ tre tạm bợ dài khoảng 200 - 300 m (kỳ họp trước địa phương
đã kiến nghị và Điện lực trả lời trong năm 2021 thi công nhưng đến nay vẫn
chưa thực hiện).
- Thu hồi trụ điện trong nhà bà Trần Thị Tuất: Hiện trạng đã chuyển dây sang
trụ mới, sau khi hoàn thành việc chuyển công tơ khách hàng Điện lực sẽ thu hồi trụ
cũ trong tháng 6/2022.
- Đầu tư lưới điện khu vực khối phố Bình Ninh: Công trình đã thi công hoàn
thành đấu nối đóng điện, hiện tại đã chuyển công tơ sang lưới điện mới để cấp điện
cho các hộ dân.
4. Cử tri Điện Hòa: Đề nghị Điện lực kéo điện lưới cho 10 hộ dân tại tổ 8
thôn Bích Bắc do chưa có trụ điện đến nơi, hiện kéo dây điện quá xa (gần 300m)
nguy cơ mất an toàn điện cao.
Hiện tại công trình đầu tư năm 2022 đang triển khai bàn giao tim mốc giữa
Điện lực, Đơn vị thi công và xã Điện Hòa (khối lượng tổng chiều dài 1253m, trong
đó có 255m thuộc tổ 8 Thôn Bích Bắc). Công trình thi công sự kiến đóng điện Quý
4/2022.
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5. Công trình nước sạch tại khu vực Gò Nổi được nhà nước đầu tư gần
100 tỷ đồng, nhưng hiện nay không có người quản lý, điều hành; một số đường
ống hư hỏng chưa được xử lý kịp thời, chất lượng nước chưa đảm bảo; việc xả
nước thải của Nhà máy nước làm ảnh hưởng đến một số diện tích đất lúa của
nhân dân. Kiến nghị kiểm tra đột xuất chất lượng nguồn nước tại nhà máy và
khẩn trương tổ chức đấu giá quản lý, vận hành khai thác công trình để khắc
phục các tồn tại trên, đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ nhân dân.
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương đầu tư công trình
Cải tạo, nâng cấp Hệ thống cấp nước sinh hoạt và xử lý vệ sinh môi trường liên xã
Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong, thị xã Điện Bàn theo đề nghị của UBND thị
xã Điện Bàn tại Tờ trình số 347/TTr-UBND ngày 01/10/2020. Tuy nhiên chi phí
đầu tư nguồn nước thô của nhà máy nước lấy nước từ sông Thu Bồn vị trí tại trạm
bơm Tư phú xã Điện Quang là trên 20 tỷ hoặc vị trí phía hạ lưu cầu Kỳ Lam xã
Điện Trung trên 10 tỷ là rất cao. UBND thị xã đang xem xét về hiệu quả công trình
để có giải pháp phù hợp.
6. Nhân dân thôn Phong Lục Nam (nay là Phong Lục Đông Nam) có nhu
cầu sử dụng nước sạch rất lớn và nhiều lần kiến nghị cấp thẩm quyền đầu tư
hệ thống nước sạch, nhưng đến nay vẫn chưa được sử dụng, kiến nghị thị xã
quan tâm, giải quyết.
7. Hệ thống xử lý nước sạch Cẩm Đồng do Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ hỗ
trợ xây dựng từ năm 1997, phục vụ gần 360 hộ dân, đến nay đã xuống cấp trầm
trọng, chỉ còn phục vụ khoảng dưới 100 hộ dân và nước không đảm bảo vệ
sinh. Cử tri xã Điện Trung kiến nghị UBND thị xã quan tâm hỗ trợ để phục vụ
tốt hơn cho nhân dân.
8. Cử tri đề nghị Công ty CP cấp thoát nước quan tâm đầu tư hệ thống
đường ống để cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân thôn Đông Nam (xã Điện
Thắng Nam) và thôn La Hòa.
9. Cử tri xã Điện Tiến kiến nghị thị xã sớm quan tâm đưa vào danh mục
đầu tư hệ thống nước sạch cho xã Điện Tiến trong giai đoạn đến
10. Cử tri Điện Hoà: Hiện có một số tuyến đường đã vận động nhân dân
hiến đất mở đường nhưng tru điện chưa dời được, đề nghị UBND thị xã phối
hợp ngành điện di dời để đảm bảo an toàn giao thông (Bích Bắc). Cử tri xã
Điện Thắng Nam đề nghị hỗ trợ kinh phí di dời trụ điện để xây dựng tuyến
giao thông kết nối với đường 33 đảm bảo tiêu chí lên phường.
Các ý kiến cử tri các địa phương liên quan phục vụ nước sinh hoạt cho nhân
dân và di dời đường trụ điện, trụ viễn thông. UBND thị xã đã thành lập Tổ công tác
phối hợp các cơ quan, đơn vị và địa phường rà soát, kiểm tra, thống kê, tổng hợp và
tính toán chi phí đầu tư, di dời tham mưu UBND thị xã trình HĐND thị xã xem xét.
Hiện nay Tổ công tác đang thực hiện nội dung xây dựng Báo cáo, dự kiến đến ngày
15/6/2022 trình UBND thị xã.
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11. Cử tri Điện Nam Đông kiến nghị UBND thị xã can thiệp với Công ty
Điện Lực xem xét trồng thêm trụ và bắt thêm 1 tuyến đường điện từ đường
ĐH9 đến Nhà văn hóa khối phố Cổ An 1 (nay là khối phố Cổ An Tây).
Tuyến đường dây hạ thế này đã được lập thiết kế thi công năm 2022. Hiện
công trình đang triển khai bàn giao tuyến, cắm mốc chuẩn bị thi công. Dự kiến đóng
điện trong quý 4/2022.
PHẦN IV
GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
10 ý kiến
I. ĐÃ GIẢI QUYẾT: 02 ý kiến
1. Cử tri Điện Minh: Có một số thửa đất của hộ gia đình nhận chuyển
nhượng từ những thửa đất của hộ gia đình có nguồn gốc từ trước ngày
18/12/1980, mặc dù không có một văn bản nào liên quan đến thu hồi đất trên
hành lang giao thông, nhưng trong hồ sơ vẫn trừ phần diện tích đất hành lang
giao thông, nên hiện nay việc giải phóng mặt bằng của dự án nâng cấp đường
trung tâm hành chính trên địa bàn xã Điện Minh thì những hộ gia đình này
không được hưởng đền bù, trong khi phần thửa đất gốc của những hộ đã chuyển
nhượng trước đây được hưởng đền bù trong phần diện tích hành lang giao
thông. Đề nghị UBND thị quan tâm giải quyết cho công bằng để nhân dân khỏi
bị thiệt thòi.
Về nội dung này, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã họp lấy ý kiến của Hội
đồng xét nguồn gốc đất của UBND xã Điện Minh đề xuất UBND thị xã thống nhất
về mức bồi thường, hỗ trợ đối với phần diệc tích đất hành lang giao thông có nguồn
gốc từ nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế bị ảnh hưởng dự án Nâng cấp, mở
rộng đường trục chính qua Trung tâm thị xã Điện Bàn (đoạn từ ngã ba Cây Sợp đến
ngã ba đường tránh Điện Minh). UBND thị xã đã có Công văn số 2875/UBND ngày
21/12/2021 thống nhất mức hỗ trợ đối với đất HLGT có nguồn gốc là đất ở hoặc đất
CLN (vườn, ao) ảnh hưởng dự án Nâng cấp, mở rộng đường trục chính qua trung
tâm thị xã Điện Bàn (đoạn từ ngã ba Cây Sợp đến ngã ba đường tránh Điện Minh)
2. Cử tri Điện An: Đường ĐT609 cũ lề đường sao thiết kế không đồng đều,
chưa đền bù nhưng vẫn thi công, giá cả đền bù nhà nhiều nhà ít, hơn nữa nhiều
đoạn thi công dỡ dang dễ gây tai nạn ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.
a. Về giá cả đền bù nhà nhiều nhà ít:
Trên địa bàn phường Điện An có tổng số hộ ảnh hưởng khoảng 200 hộ được
UBND phường Điện An xét nguồn gốc sử dụng đất đợt 1 khoảng 101 hộ, trong đó
40 hộ ảnh hưởng đất ở và 61 hộ ảnh hưởng đất hành lang giao thông.
Việc bồi thường, hỗ trợ được Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện đầy đủ
và đảm bảo theo các quy định hiện hành của Nhà nước, cụ thể: (1)Về tài sản, vật
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kiến trúc áp dụng theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của
UBND tỉnh Quảng Nam quy định đơn giá xây dựng nhà ở, vật kiến trúc, công trình,
tài sản trên đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước
thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; (2)Về đất áp dụng theo Quyết định số
5316/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND thị xã Điện Bàn về phê duyệt giá đất
cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây
dựng công trình Sửa chữa hoàn trả đoạn Km0 - Km1+700 tuyến ĐT. 609 (cũ).
Tuy nhiên, qua kiểm kê, kiểm đếm xác định khối lượng để bồi thường thì mỗi
nhà có khối lượng tài sản vật kiến trúc ảnh hưởng mỗi khác, xây dựng tài sản vật
kiến trúc trên loại đất khác nhau (đất HLGT hoặc đất ở). Theo qui định các hộ ảnh
hưởng đất ở thì vật kiến trúc xây dựng trên đất được bồi thường 100% đơn giá theo
qui định. Đối với các hộ ảnh hưởng đất HLGT thì chỉ bồi thường tài sản, vật kiến
trúc tối đa bằng 80% theo quy định. Do đó, việc bồi thường đối với từng hộ dân
không thể đồng đều.
b. Về lề đường sao thiết kế không đồng đều, chưa đền bù nhưng vẫn thi công,
dễ gây tai nạn ảnh hưởng đến người tham gia giao thông:
Đối với dự án Sửa chữa hoàn trả đoạn Km0-Km1+700 tuyến đường ĐT 609
(cũ), Trung Tâm Phát triển quỹ đất đang thực hiện trình phương án bồi thường, hỗ
trợ GPMB đối với đoạn qua phường Vĩnh Điện chưa có Quyết định phê duyệt
phương án của cấp có thẩm quyền, Trung tâm Phát triển quỹ đất cũng chưa bàn giao
mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện thi công dự án trên toàn tuyến, trong đó có đoạn
đi qua phường Điện An, việc các hộ dân cho đơn vị thi công trước phần đường là
thống nhất từ phía người dân và đơn vị thi công. Từ sự thống nhất này khi thực hiện
thi công, những nơi không ảnh hưởng vật kiến trúc thì đơn vị thi công làm đủ phần
lề đường, những nơi chưa có mặt bằng sạch thì chưa thực hiện thi công. Về phần
thiết kế đường đoạn đi qua phường Điện An có lòng đường 10,5m, vĩa hè mỗi bên
2m, như vậy cho thấy việc thi công đường là chưa hoàn chỉnh nên người dân cho
rằng lề đường thiết kế không đồng đều.
II. ĐANG GIẢI QUYẾT: 08 ý kiến
1. Cử tri Điện Minh: Kiến nghị thị xã chỉ đạo cơ quan chức năng đẩy nhanh
tiến độ dự án nâng cấp đường trục chính (Quốc lộ 1A cũ) do hiện nay thi công
rất chậm, gây ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh của người dân.
- Dự án Nâng cấp, mở rộng đường trục chính qua trung tâm thị xã Điện Bàn đoạn từ ngã ba cây Sợp đến ngã ba đường tránh Điện Minh, tại xã Điện Minh, thị xã
Điện Bàn đã được UBND thị xã phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 9771/QĐUBND ngày 21/10/2020.
Đến nay, Ban quản lý đã thực hiện công tác GPMB được khoảng 97% diện
tích đất bị ảnh hưởng dự án và đang tập trung triển khai thi công. Tuy nhiên, trong
thời gian qua do thời tiết mưa bão diễn ra liên tục nên việc thi công công trình gặp
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nhiều khó khăn. BQL đã đôn đốc nhà thầu thi công trong thời gian đến, tập trung
quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công dự kiến hoàn thành cuối năm 2022.
2. Cử tri Điện Dương: Đất ruộng có trong giấy QSDĐ của nhân dân và đất
ruộng khai hoang sản xuất của dân nằm trong Dự án nạo vét sông Cổ Cò chưa
được đền bù mà dự án tự hút đất bán, đề nghị quý cơ quan xem xét giải quyết cho
dân. Đến nay đất ruộng của nhân dân mất hết nhưng chưa biết ai để đền bù cho
nhân dân đề nghị cần quan tâm, sớm giải quyết cho 64 hộ dân ở tổ 20 khối phố
Tân Khai.
- Dự án Nạo vét sông Cổ Cò (Km 14+000 đến Km 16+000) đoạn qua phường
Điện Dương: có diện tích ảnh hưởng: 225.525,7 m2, với tổng số: 191 hộ.
- Từ tháng 6/2018 đến nay, Trung tâm giải phóng mặt bằng đô thị thị xã Điện
Bàn đã phối hợp cùng UBND phường Điện Dương và Chủ đầu tư vận động người
dân trong vùng dự án. Đã tiến hành công tác kiểm đếm hiện trạng ảnh hưởng của
các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình đạt trên 85% số hộ ảnh hưởng. Cụ thể: Đã kiểm
đếm 177/191 hộ, tương ứng với 200 thửa trên tổng số 217 thửa.
Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất đang phối hợp với địa phương giải
quyết vướng mắc và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để lập phương án bồi thường, hỗ trợ
theo quy định.
3. Cử tri Điện Nam Đông: Đề nghị sớm triển khai thi công tuyến ĐT 608 và
bố trí tái định cư cho các hộ ven sông Lai Nghi để nhân dân ổn định cuộc sống.
Thực hiện Thông báo số số 521/TB-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc thống nhất cho UBND thị xã Điện Bàn lập hồ sơ, thủ tục thu
hồi và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phần diện tích thửa đất còn lại và tài
sản gắn liền với đất của 34 hộ dân (39 ngôi nhà) ở phường Điện Nam Đông (phần
còn lại sau khi thu hồi của 02 dự án thành phần Nạo vét hồ Lai Nghi (HA/W1) và
Nâng cấp cải tạo tuyến đường ĐT.608 (HA/W4) thuộc dự án Phát triển môi trường,
hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An.
Hiện nay Trung tâm PTQĐ đang xúc tiến lập các bước về thủ tục GPMB dự
án và thực hiện các bước đầu tư đối với Dự án Khu đô thị Sông Lai để phục vụ bố
trí tái định cư đối với 34 hộ dân (39 ngôi nhà) bị ảnh dự án nêu trên.
4. Cử tri xã Điện Thọ kiến nghị UBND thị xã làm việc với các cấp thẩm
quyền sớm giải quyết dứt điểm việc thu hồi, đền bù đối với những thửa đất
ngoài vạch GPMB đường cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng nhưng không sản xuất
được.
UBND thị xã đã phê duyệt phương án bồi thường đất nông nghiệp nằm ngoài
vạch giải phóng mặt bằng nhưng không sản xuất được cho các hộ dân xã Điện Thọ
tại Quyết định số 4596/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 (số tiền 92.402.000 đồng). Tuy
nhiên, vướng mắc hiện nay là chủ đầu tư không đảm bảo nguồn vốn chi trả, theo
Công văn số 671/VEC ngày 20/4/2021 của VEC.
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Ngày 26/5/2022, tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà
Nẵng-Quảng Ngãi, UBND thị xã đã đề nghị đơn vị có kế hoạch bổ sung vốn để chi
trả cho người dân.
5. Cử tri Điện Nam Bắc đề nghị giải quyết dứt điểm việc giải phóng mặt
bằng đối với hộ bà Vương Thị Đó (ông Lê văn Dũng) để tiếp tục thi công đường
trung tâm vào Khu công nghiệp giai đoạn 2.
Tổng diện tích theo quy hoạch là 1,44 ha với 24 hộ ảnh hưởng. Đến nay
Trung tâm PTQĐ đã phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai thực hiện chi
trả tiền bồi thường cho các hộ dân đã được 20/24 hộ. Còn 04 trường hợp (Vương
Thị Đó, Phạm Đức Tung, Phạm Châu Lên, Phạm Minh Từ) đến nay vẫn chưa thống
nhất nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho dự án với nhiều lý do khác nhau như: đề
nghị cấp thêm đất TĐC, đề nghị bồi thường đất ngoài giấy CNQSDĐ theo giá đất
ở... (Đã đối thoại nhiều lần nhưng các hộ dân vẫn không thống nhất).
Ngày 12/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3300/QĐ-UBND
về phê duyệt điều chỉnh cục bộ chi tiết (1/500) Tổng mặt bằng sử dụng đất Khu tái
định cư hai bên đường trục chính trung tâm vào Khu công nghiệp Điện Nam - Điện
Ngọc (giai đoạn 2), phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn. Căn cứ theo nội dung
Quyết định, Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các ngành của thị xã cũng
như địa phương tổ chức họp công khai cho các hộ liên quan, tại cuộc họp các hộ đã
thống nhất chủ trương. Trên cơ sở đó, Trung tâm Phát triển đất thị xã đang trình
điều chỉnh lại hồ sơ đo đạc, khi có kết quả sẽ điều chỉnh Quyết định thu hồi đất cũng
như phương án bồi thường đối với các hộ nêu trên, tiến hành chi trả tiền và bàn giao
mặt bằng để thực hiện dự án.
6. Cử tri Điện Minh: Đã nhiều lần đề nghị thị xã sớm giải phóng nút thắt
giao thông tại ngã ba Cây Sợp liên quan đến khu dân cư khối phố 6, thị xã cũng
nhiều kỳ họp có trả lời ý kiến cử tri, nhưng đến nay đã qua nhiều năm vẫn là lời
hứa, chưa biết khi nào thực hiện, đề nghị lãnh đạo thị xã có kế hoạch cụ thể để
thực hiện.
Vấn đề này, UBND thị xã đã chỉ đạo Trung tâm PTQĐ cùng các ngành, địa
phương liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đến nay, đối với các hộ ảnh hưởng
01 phần đã được phê duyệt phương án bồi thường tại Quyết định 14714/QĐ-UBND
ngày 08/9/2021; đã tiến hành chi trả tiền bồi thường cho các hộ này. Tuy nhiên, đến
nay chỉ có 02/11 hộ nhận tiền, các hộ còn lại chưa thống nhất nhận tiền với nhiều lý
do khác nhau. Đối với các hộ giải tỏa trắng có 16 hộ ảnh hưởng (Vĩnh Điện: 15 hộ
(trong đó có hộ bà Lê Thị Năm ảnh hưởng nút giao thông ngã ba Cây Sợp); Điện
Minh: 01 hộ), đã phê duyệt phương án bồi thường 05/16 hộ. Nguyên nhân của việc
chậm trễ là một số hộ giải tỏa trắng cần công nhận đất ở trước khi thu hồi nhưng gặp
nhiều vướng mắc trong hồ sơ, thủ tục; UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường
mới thay thế các quy định cũ. UBND thị xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành liên quan
tập trung giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án này.
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7. Cử tri (Kiều Tám) trên tuyến đường Trần Thủ Độ có ý kiến việc chi hỗ
trợ đất hành lang giao thông bị ảnh hưởng mở rộng đường 607A giai đoạn 3, đến
nay vẫn chưa được chi trả.
Vấn đề này, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã phối hợp với UBND phường
mời hộ gia đình để vận động, giải thích, nội dung kiến nghị như đã nêu không có cơ
sở giải quyết vì tại thời điểm kiểm tra bổ sung phần đất này không còn hiện trạng
(đường đã thảm nhựa, lót vỉa hè); sau khi được giải thích ông Kiều Tám đã thống
nhất (kể cả việc gỡ bài trên mạng xã hội mà bản thân đã đăng trước đây).
8. Đề nghị thị xã sớm triển khai xây dựng khu tái định cư tại khu vực
Chùa Nghĩa Trũng-khối 3 để di dời các hộ dân hiện đang sống tại khu vực Xí
nghiệp Đinh cũ, vấn đề này đã quá lâu, những hộ dân có liên quan rất bức xúc.
Dự án khu tái định cư tại khu vực Chùa Nghĩa Trũng – khối 3 Vĩnh Điện để
di dời các hộ dân hiện đang sống tại khu vực Xí nghiệp Đinh (cũ) có tổng diện tích
nghiên cứu xây dựng: khoảng 0,66 ha, với tổng mức đầu tư dự án: khoảng 5,5 tỷ
đồng.
Về công tác đầu tư xây dựng: thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã Điện
Bàn tại Công văn số 2353/UBND ngày 26/11/2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất
tiến hành triển khai các trình tự thủ tục theo quy định, kết quả đến nay đã thực hiện
đến bước ký hợp đồng thi công với nhà thầu.
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và tiến độ giải ngân nguồn vốn năm
2021 theo chỉ đạo của thị xã, ngày 01/9/2021 Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp
cùng các đơn vị liên quan tiến hành họp dân vận động chi ứng tiền bồi thường (chi
ứng 80% giá trị bồi thường), qua đó tất cả các hộ dân đã nhận tiền bồi thường và ký
biên bản bàn giao mặt bằng, hiện nay đơn vị thi công đã tiến hành triển khai thi
công dự án. Trung tâm PTQĐ đã thực hiện xong công tác đo đạc, kiểm đếm, thu
thập hồ sơ pháp lý và quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường,
tiến hành niêm yến công khai phương án đất nông nghiệp và mồ mả để trình
phương án bồi thường, dự kiến đầu tháng 11/2021 Trung tâm sẽ chi trả 100% số tiền
bồi thường cho các hộ dân.
Song song với đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tham mưu UBND thị xã
trình HĐND thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy cho chủ trương lập dự án thu hồi đất, bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư các hộ dân khu vực Xí nghiệp Đinh (cũ), khối phố 1,
phường Vĩnh Điện và được thống nhất tại Thông báo số 459-TB/TU ngày 03/7/2020
của Thị ủy Điện Bàn. Qua đó, tiến hành lập các thủ tục đăng ký danh mục thu hồi
đất và đã được thông qua tại Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. Hiện nay, Trung tâm đang trình UBND thị xã ban
hành Thông báo thu hồi đất và triển khai các thủ tục tiếp theo để thực hiện công tác
giải phóng mặt bằng theo quy định. Dự kiến hoàn thành công tác GPMB và bố trí tái
định cư trong quý I năm 2022.
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PHẦN V
QUY HOẠCH, CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG CƠ BẢN,
HẠ TẦNG GIAO THÔNG
26 ý kiến

I. ĐÃ GIẢI QUYẾT: 15 ý kiến
1. Cử tri Điện Trung: Trục giao thông chính ĐH 10 đã bê tông hóa, có
đoạn chưa đắp lề, có đoạn ngập úng, đề nghị khảo sát để có giải pháp gia cố, xử
lý thoát nước, nhất là đoạn khu vực thôn Tân Bình 3 cũ.
Nội dung này, giao Phòng Quản lý đô thị thực hiện bảo trì trong năm 2022.
2. Cử tri xã Điện Phong: Theo Nghị quyết 15 của HĐND thị xã Điện Bàn về
việc hỗ trợ đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn thị xã trong đó có dự án du lịch
làng Cẩm Phú-Điện Phong, nhưng đến nay chưa nhận được nguồn hỗ trợ theo
tinh thần Nghị quyết.
Năm 2021, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh ngành du lịch đang tạm dừng
hoạt động, bên cạnh đó nguồn ngân sách thị xã hụt thu, các dự án đầu tư xây dựng
được cân nhắc kỹ càng. Vì vậy, thị xã quyết định tạm dừng đầu tư Dự án này trong
năm 2021 và chuyển sang năm 2022. Tại kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã đã thông qua
bổ sung danh mục đầu tư công đối với dự án du lịch làng Cẩm Phú-Điện Phong.
3. Cử tri Điện Hòa kiến nghị nạo vét tuyến mương tiêu cụm CN Trảng
Nhật để giải quyết tình trạng nước chảy tràn ra ruộng sản xuất của nhân dân,
gây ô nhiễm môi trường và nhân dân không sản xuất được. Kiến nghị làm
mương tiêu nước tại các lô 6,7,8,9 Cụm CN Trảng Nhật 2, hiện nay các lô 6,7 đã
đổ đất làm ngập nước đến các hộ dân liền kề, gây ngập úng, nguy cơ dịch bệnh.
Nội dung này, UBND thị xã đã đưa vào chuyên đề trình HĐND thị xã tại kỳ
họp thứ 5 đối với hệ thống mương tiêu nước Cụm CN Trảng Nhật 2, xã Điện Hòa
(theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 24/02/2022 điều chỉnh, bổ sung danh mục
đầu tư tại Đề án quản lý, đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã). Hiện Ban
quản lý dự án đầu tư xây dựng đang tổng hợp, báo cáo UBND thị xã trình HĐND
thị xã phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung danh mục đầu tư công tại kỳ họp đến
để tổ chức thực hiện đầu tư.
4. Cử tri Điện Nam Trung kiến nghị bố trí kinh phí làm mương thoát
nước cống Ông Bổn, Điện Nam Trung.
Về nội dung này, tại kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã đã thông qua Nghị quyết
số 54/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công
trung hạn, theo đó có danh mục hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình này.
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5. Cử tri Điện Nam Đông: a) Đường trục chính CCN An Lưu có xây
dựng hệ thống mương thoát nước 2 bên đường có nhiều điểm bể đanh trên
mương có thể gây tai nạn. khi trời mưa nước không chảy theo mương mà chảy
trên mặt đường rất lớn nhiều lần làm sạt sở ở cuối tuyến. b) Tuyến mương thoát
nước trong khu dân cư Khối Cổ An 5 cũ giáp với CCN AN Lưu khi GPMB CCN
nhưng không bố trí lại mương làm ngập úng vào mùa mưa ảnh hưởng đến sản
xuất rau màu vụ đông của nhân dân, đã ý kiến nhiều năm nhưng chưa được giải
quyết dứt điểm.
Vấn đề này, tại kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã khóa XII đã thông qua Nghị quyết
số 08/NQ-HĐND ngày 24/02/2022 điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư tại Đề án
quản lý, đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã, trong đó có bổ sung danh
mục Hệ thống mương thoát nước Cụm CN An Lưu, phường Điện Nam Đông. Đề
nghị chủ đầu tư tổ chức thực hiện dự án theo quy định.
6. Cử tri Điện Nam Đông: Thi công tuyến đường CCN Nam Dương nhưng
không có hệ thống thoát nước, gây ngập úng vào mùa mưa không thể sản xuất. Đề
nghị UBND thị xã có giải pháp khắc phục hoặc GPMB luôn phần diện tích này.
Vấn đề này, tại kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã khóa XII đã thông qua Nghị quyết
số 08/NQ-HĐND ngày 24/02/2022 điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư tại Đề án
quản lý, đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã, trong đó có bổ sung danh
mục: Giải phóng mặt bằng đất GPMB cây xanh. Đề nghị chủ đầu tư (Trung tâm
Phát triển Quỹ đất) tổ chức thực hiện dự án theo quy định.
7. Cử tri Điện Nam Bắc kiến nghị sớm triển khai bỏ bi để thoát nước
tuyến đường Trần Thủ Độ (đoạn đi qua nhà ông Trần Anh Huệ, Trần Văn
Phước, Trần Minh Anh).
UBND thị xã đã có Công văn số 2308/UBND ngày 19/10/2021 đề nghị Sở
Giao thông vận tải có kế hoạch đầu tư bổ sung đoạn mương dọc đi qua 03 hộ (Trần
Anh Huệ, Trần Văn Phước, Trần Minh Anh) ảnh hưởng dự án ĐT607 từ nguồn duy
tu bảo dưỡng đường tỉnh. Sở Giao thông vận tải đã khảo sát, thi công xong trong
tháng 5/2022.
8. Cử tri Điện Thắng Trung: Kiến nghị đầu tư trụ sở Công an xã Điện
Thắng Trung.
Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐND, ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân
tỉnh về xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam. UBND
thị xã đã có kế hoạch xây dựng và đối ứng nguồn vốn ngân sách thị xã xây dựng trụ
sở Công an xã trên địa bàn thị xã Điện Bàn giai đoạn 2021-2030, theo đó trụ sở
Công an xã Điện Thắng Trung dự kiến xây dựng năm 2027.
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9. Cử tri xã Điện Phương: Kiến nghị đầu tư hạ tầng du lịch Điện Phương
theo danh mục của Đề án phát triển du lịch Điện Bàn đã thông qua tại Nghị quyết
số 15/NQ ngày 15/11/2019 của HĐND thị xã, trước hết là xây dựng Cầu tàu tại
Cụm Làng nghề Đông Khương để đón du khách đường sông vào làng nghề; Nạo
vét sông Phú Triêm hình thành tuyến du lịch đường sông đến các dự án du lịch tại
Điện Phương; Đầu tư một số hạ tầng để củng cố lại Làng Du lịch cộng đồng
Triêm Tây (Nâng cấp khu trình diễn dệt chiếu chẽ Triêm Tây, xây dựng nhà vệ
sinh công cộng, Trồng cây xanh và hoa tại Triêm Tây).
- Việc xây dựng Cầu tàu tại Cụm Làng nghề Đông Khương để đón du khách
đường sông vào làng nghề: Dự án này thuộc Dự án cụm làng nghề Đông Khương;
đã được HĐND thị xã phê duyệt chủ trương đầu tư.
- Nạo vét sông Phú Triêm hình thành tuyến du lịch đường sông đến các dự án
du lịch tại Điện Phương: đã có trong hạng mục đầu tư của Dự án Phát triển du lịch
Điện Bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Vì vậy, sẽ được đầu tư theo
thời gian của Dự án.
- Đầu tư một số hạ tầng để củng cố lại Làng Du lịch cộng đồng Triêm Tây
(Nâng cấp khu trình diễn dệt chiếu chẽ Triêm Tây, xây dựng nhà vệ sinh công cộng,
Trồng cây xanh và hoa tại Triêm Tây): hạng mục Trồng cây xanh và hoa không có
trong Đề án Phát triển Du lịch, tại kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã đã thông qua Nghị
quyết phê duyệt chủ trương đầu tư hạng mục xây dựng nhà vệ sinh công cộng và biểu
trưng làng Du lịch cộng động Triêm Tây. Đề nghị chủ đầu tư tổ chức thực hiện dự án
theo quy định.
10. Cử tri kiến nghị sửa chữa Kè taluy ĐH10, Đường Võ Như Hưng
(ĐH1) :
Nội dung này, Phòng Quản lý đô thị đã thực hiện xong trong đầu năm 2022.
11. Cử tri kiến nghị quan tâm có kế hoạch đầu tư hệ thống điện chiếu
sáng tuyến ĐH10, qua xã Điện Quang.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đã trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ
thuật, dự kiến hoàn thành thi công trong tháng 8/2022.
12. Khu dân cư khối 7A, phường Điện Nam Đông, từ khi xây dựng Cụm
Công nghiệp Thương Tín thì không có nơi thoát nước, đến mùa mưa thường
gây ngập úng, đề nghị UBND thị xã quan tâm, kiểm tra xem xét cho khơi thông
mương thoát nước tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất và sinh sống.
Ủy ban nhân dân thị xã đã hỗ trợ kinh phí nạo vét mương thoát nước Cụm
Công nghiệp Thương Tín. UBND phường Điện Nam Đông đang triển khai thi công
nạo vét mương thoát nước trên, dự kiến cuối tháng 12/2021 hoàn thành.
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13. Kiến nghị có kế hoạch đầu tư tuyến đường trục chính GTNT từ
ĐT.610B đến nhà ông Quyền (gần sân bóng đá xã Điện Quang); ĐH1 đến thôn
Đức Ký Nam dài 950m, Điện Thọ (đã thực hiện xong GPMB).
Các Tuyến đường này, Phòng Quản lý đô thị đã trình UBND thị xã phê duyệt
danh mục trục chính GTNT, đô thị bổ sung năm 2021 (Tờ trình số 104/TTr-QLĐT
ngày 30/9/2021). Ban quản lý dự án đầu tư xây dưng đã đấu thầu thi công, đang
chuẩn bị thi công xây dựng.
14. Cử tri Điện Điện Thắng Trung: Đề xuất tiếp tục đầu tư giai đoạn 2
Công trình Công viên Mẹ Thứ để tạo cảnh quan đô thị của 2 địa phương: Điện
Thắng Trung và Điện Thắng Bắc phù hợp với hướng phát triển đô thị chung
của thị xã.
Dự án Công viên Mẹ thứ (giai đoạn 2) đã được bổ sung danh mục đầu tư công
trung hạn 2021-2025 tại kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã. Theo đó, thời gian thực hiện từ
2022-2024.
Đề nghị thị xã bổ sung đầu tư tuyến đường Trần Cao Vân (đoạn từ Mẹ
Thứ đến Cao Thắng)
15. Tuyến đường Trần Cao Vân (đoạn từ Mẹ Thứ đến Cao Thắng) đã được
HĐND thị xã hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND
ngày 22/12/2021.
II. ĐANG GIẢI QUYẾT: 11 ý kiến
1. Cử tri Điện Nam Trung kiến nghị có cơ chế hỗ trợ cây cối, vật kiến trúc
đối với các tuyến đường bê tông mở rộng 7,5 m trên địa bàn phường theo Nghị
quyết 15 HĐND thị xã.
Theo chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của UBND thị xã, Phòng
Quản lý đô thị đang xây dựng đề án đầu tư các trục chính đô thị cho các phường
Vùng Đông, trình HĐND thị xã xem xét.
2. Đề nghị triển khai thi công khớp nối tuyến trục chính CCN Thương
Tín với tuyến ĐT 607a để thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, đặc biệt là học
sinh trường THCS Đinh Châu.
Dự án đã được UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường tháng 12/2021
và đã chi trả cơ bản xong. Hiện đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành cuối
năm 2022.
3. Cử tri Vĩnh Điện: Đề nghị thị xã sớm triển khai dự án xử lý nước thải
khu dân cư phố chợ Vĩnh Điện:
UBND thị xã đã giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khảo sát đề xuất đầu
tư để báo cáo trong thời gian đến.
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4. Cử tri Điện Thắng Trung: Kiến nghị đấu nối, bố trí hệ thống đèn tín
hiệu tuyến đường ĐH6 và ĐH5 để bảo đảm TTATXH.
UBND thị xã đã có Công văn số 515/UBND ngày 28/3/2022 thống nhất chủ
trương đầu tư lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao giữa đường
ĐH5.ĐB và ĐH6.ĐB, xã Điện Thắng Trung, hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch đang
tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã bố trí nguồn kinh phí để đầu tư lắp đặt hệ thống
đèn tín hiệu giao thông nêu trên. Sau khi có kinh phí, Phòng Quản lý đô thị sẽ lập
các thủ tục liên quan để đầu tư lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông nêu trên.t.
5. Kiến nghị đầu tư nâng cấp mở rộng đường 773 đoạn còn lại.
UBND thị xã sẽ trình HĐND thị xã phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung
danh mục đầu tư công tuyến đường 773 đoạn còn lại tại kỳ họp sắp đến.
6. Việc quản lý nghĩa trang nhân dân hiện nay chưa được phân cấp, đề
nghị ban hành quy chế, giao quyền để công tác quản lý đạt hiệu quả trong thời
gian tới.
Theo chương trình công tác trọng tam năm 2022, Phòng quản lý đô thị đang
xây dựng Kế hoạch quy hoạch, chỉnh trang, quản lý các nghĩa trang nhân dân trên
địa bàn thị xã.
7. Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án thi công tuyến đường
Trần Quý Cáp qua địa bàn khối 4 phường Vĩnh Điện.
Dự án Sửa chữa hoan trả tuyến đường ĐT 609 cũ đoạn qua phường Vĩnh
Điện có 90 hộ ảnh hưởng dự án đã được UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt phương
án bồi thường, hỗ trợ đợt 1 gồm 69 hộ, đến nay Trung tâm Phát triển quỹ đất đã chi
trả được 58 hộ còn lại 11 hộ chưa thống nhất nhận tiền bồi thường.
Đối với 21 hộ còn lại Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa trình phê duyệt
phương án bồi thường, hỗ trợ chủ yếu là chưa thống nhất với nguồn gốc sử dụng đất
và chưa thống nhất với ranh giới đang sử dụng đề nghị đo đạc, kiểm kê lại…
Qua các ý kiến của hộ còn lại bị ảnh hưởng dự án, UBND phường Vĩnh Điện
phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất đã mời họp và giải quyết các trường
hợp nêu trên. Trung tâm Phát triển quỹ đất sẻ phối hợp cùng UBND phường Vĩnh
Điện tổng hợp các hồ sơ liên quan và trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi
thường, hỗ trợ GPMB theo quy định. Sau khi có kết quả về phê duyệt phương án bồi
thường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tiến hành mời chi trả cho các hộ dân và bàn
giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án.
8. Đường Hà Tây-Hà Đông có trong danh mục Đề án giao thông trục
chính nông thôn, đô thị, cử tri xã Điện Hòa đề nghị UBND thị xã sớm bố trí
kinh phí thực hiện trong năm 2021.
Tuyến đường này, Phòng Quản lý đô thị đã trình UBND thị xã phê duyệt
danh mục trục chính GTNT, đôxí nghiệp đinh thị bổ sung năm 2021 (Tờ trình số
104/TTr-QLĐT ngày 30/9/2021). Ban quản lý dự án đầu tư xây dưng đã đấu thầu thi
công, đang chuẩn bị thi công xây dựng.
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9. Cử tri xã Điện Minh kiến nghị sớm triển khai thi công tuyến đường
thôn Trung Phú 2 theo Đề án phát triển giao thông trục chính nông thôn, nội
thị,.
Hiện nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã đã trình UBND thị xã phê
duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng dự án.
10. Đề nghị thị xã bổ sung đầu tư tuyến ĐH15, Điện Thắng Trung, Điện
Thắng Nam năm 2022.
- Tuyến ĐH15, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam thuộc ranh giới qui
hoạch dự án các dự án nhà ở hiện nay Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã đang lập
hồ sơ để lựa chọn Nhà đầu tư.
11. Tuyến đường giao thông Đức Ký Nam (hiện nay là thôn Đông Đức) từ
Võ Như Hưng đến Ngõ Cho (1,24km) có trong danh mục Đề án phát triển giao
thông 2019-2025 nhưng hiện nay quá xuống cấp đi lại khó khăn, lưu lượng giao
thông lớn dễ gây tai nạn, đề nghị thị xã quan tâm ưu tiên đầu tư xây dựng năm
2020.
Tuyến đường này, Phòng Quản lý đô thị đã trình UBND thị xã phê duyệt
danh mục trục chính GTNT, đô thị bổ sung năm 2021 (Tờ trình số 104/TTr-QLĐT
ngày 30/9/2021). Ban quản lý dự án đầu tư xây dưng đã đấu thầu thi công, đang
chuẩn bị thi công xây dựng.
PHẦN VI:
VĂN HOÁ - XÃ HỘI, Y TẾ, GIÁO DỤC
05 ý kiến
I. ĐÃ GIẢI QUYẾT: 04 ý kiến
1. Cử tri Điện Dương, Vĩnh Điện: Kiến nghị có chế tài xử lý các trường
hợp gây tiếng ồn tại các khu dân cư do hát Karaoke bằng “loa kẹo kéo”.
Liên quan đến việc sử dụng các thiết bị âm thanh nói chung, “loa kẹo kéo”
nói riêng gây ô nhiễm tiếng ồn tại các khu dân cư, UBND thị xã đã có các văn bản
như Công văn số 607/UBND ngày 17/4/2018 và Công văn số 794/UBND ngày
16/5/2021 về việc chấn chỉnh các hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư.
Theo đó, UBND thị xã đã chỉ đạo, giao trách nhiệm vụ thể cho các cơ quan, ban
ngành, địa phương trong việc quản lý, xử lý đối với các hoạt động gây ô nhiễm tiếng
ồn trong khu dân cư. Đề nghị UBND các địa phương trước hết cần tuyên truyền, vận
động đến từng hộ gia đình về việc không tổ chức hoạt động karaoke vượt quá độ ồn
cho phép, ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.
Chủ động theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm đối với các trường hợp gây ô
nhiễm tiếng ồn trên địa bàn theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính
phủ. Đối với những vụ việc phức tạp, vượt quá thẩm quyền kịp thời báo cáo về
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Công an thị xã và cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường phối
hợp giải quyết.
2. Cử tri kiến nghị thị xã sớm hỗ trợ kinh phí hoàn thành 600 mộ liệt sỹ
còn lại tại Nghĩa trang liệt sỹ, xã Điện Tiến; nâng cấp hoàn thành nhà bia nghĩa
trang liệt sỹ (Điện Tiến, Điện Phong).
Kinh phí nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ Điện Tiến đã được giao trong dự toán
đầu năm 2022. Nâng cấp nhà bia nghĩa trang liệt sỹ Điện Phong : đã được phê duyệt
chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 tại Nghị
quyết số 05/NQ-HĐND ngày 24/02/2022 của HĐND thị xã.
3. Cử tri Điện Hòa: Kiến nghị có kế hoạch hỗ trợ kinh phí trùng tu, sửa
chữa bảo dưỡng di tích lịch sử cấp tỉnh xóm chín chủ xã Điện Hòa.
UBND thị xã đã đưa nội dung trùng tu, sữa chữa nhỏ cho các di tích không
nằm trong danh mục trùng tu của tỉnh vào Đề án phát triển sự nghiệp văn hóa thị xã
Điện Bàn giai đoạn 2022- 2026, đã được HĐND thị xã thông qua tại kỳ họp thứ 4.
Đề nghị Phòng Văn hóa-Thông tin tiến hành trùng tu sửa chữa theo lộ trình kinh phí
và tính khẩn thiết thực trạng hư hại tại các di tích.
4. Cử tri Điện Phương kiến nghị thị xã quan tâm đầu tư xây dựng (năm
2022) Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ do đã xuống cấp nghiêm trọng.
Dãy phòng học phía Nam tại cơ sở chính trường TH Nguyễn Văn Cừ có 4
phòng học cấp 4 được xây dựng vào năm 1984 đã xuống cấp nặng, căn cứ vào nhu
cầu xây dựng phòng học theo sự phát triển số lượng học sinh đảm bảo cho giai đoạn
từ năm 2022-2026 và đến năm 2030 của nhà trường: tại kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã
đã thông qua Đề án phát triển giáo dục và đào tạo thị xã Điện Bàn giai đoạn 20222026, tầm nhìn đến năm 2030, theo đó đầu tư xây dựng 06 phòng học vào năm
2022.
II. ĐANG GIẢI QUYẾT : 01 ý kiến
1. Cử tri phường Điện An kiến nghị: giải quyết hồ sơ Mẹ VNAH Đinh
Thị Nguyện, hồ sơ đã lập và chuyển về tỉnh năm 2019, nhưng đến nay vẫn chưa
thấy trả lời; hồ sơ Mẹ VNAH Hà Thị Nghị, khối phố Câu Nhi; hồ sơ Mẹ VNAH
Đinh Thị Núi, khối phố Bằng An Trung.
Hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Mẹ VNAH đối với bà
Đinh Thị Nguyện (Nguyên) (tên khác là: Đinh Thị Núi) (có hai con liệt sỹ: Lê Viết
Biên, Lê Duy Phước) và đối với bà Hà Thị Nghi (có hai con liệt sỹ: Lê Đức Bòng;
Lê Đức Bưởi): qua thẩm định, Sở Lao động - TB và XH đã hoàn trả hồ sơ để Phòng
Lao động - TB và XH và UBND phường Điện An tiếp tục hướng dẫn điều chỉnh, bổ
sung.
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PHẦN VII : TRẬT TỰ XÃ HỘI, AN TOÀN GIAO THÔNG
VÀ LĨNH VỰC KHÁC
08 ý kiến
I. ĐÃ GIẢI QUYẾT: 06 ý kiên
1. Cử tri Điện Thắng Nam: Đề nghị Công an và các ngành chức năng thị
xã có giải pháp xử lý tình hình lấn chiếm hành lang giao thông do người dân
buôn bán gây ách tắc giao thông tại đoạn cuối Đường ĐH5 tiếp giáp giữa 3 xã
Điện Thắng Nam, Điện Thắng Trung và Điện Hòa.
Ngày 15/4/2021, UBND thị xã đã ban hành Công văn số 621/UBND về việc
xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán trên địa bàn thị
xã và giao nhiệm vụ đối với UBND các xã, phường tổ chức thực hiện.
Ngày 28/7/2021, UBND thị xã ban hành Thông báo số 309/TB-UBND về
việc giao nhiệm vụ cho UBND xã Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Hòa
phối hợp giải quyết dứt điểm việc họp chợ tại khu vực giáp ranh các xã, Đội Kiểm
tra Quy tắc đô thị, Công an thị xã hỗ trợ phương tiện và lực lượng thường xuyên
tuần tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực. Đồng thời, chỉ
đạo UBND xã Điện Thắng Trung có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND xã
Điện Thắng Nam và Điện Hòa xây dựng kế hoạch và tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý
việc họp chợ trái quy định. Theo đó, UBND xã Điện Thắng Trung đã ban hành Kế
hoạch số 17/KH-UBND, ngày 29/7/2021 về việc ra quân lập lại trật tự, đảm bảo an
toàn giao thông từ ngày 02/8/2021 đến 12/8/2021 đã xử phạt 21 trường hợp để xe
máy dưới lòng đường gây ách tắc giao thông và đã giải quyết dứt điểm việc tụ tập
buôn bán trái quy định. Ngày 08/10/2021, Đội Kiểm tra Quy tắc có báo cáo số
99/BC-KTQTĐT về tình hình giải quyết chợ tự phát tại khu vực nêu trên.
Đề nghị UBND các xã duy trì lực lượng thường xuyên để chấn chỉnh tình
hình lấn chiếm hành lang giao thông do người dân buôn bán để phương tiện dưới
lòng đường gây ách tắc giao thông.
2. Cử tri Vĩnh Điện kiến nghị sớm có giải pháp hạn chế tai nạn giao thông
tại Nút giao thông đường Trần Nhân Tông và Phan Thúc Duyện lưu lượng xe tải
trọng lớn từ đường tránh Quốc lộ về ĐT609 thường xuyên xảy ra.
Tại nút giao này đã lắp đặt đèn xanh, đỏ và sửa chữa khắc phục hư hỏng mặt
đường trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
3. Cử tri Điện An: Kiến nghị bố trí đèn tín hiệu và gờ giảm tốc tại ngã 4
đường Nguyễn Thành Ý- Liên xã khu vực Ngọc Liên.
Về nội dung lắp đặt đèn báo hiệu giao nhau ở một số ngã tư Nguyễn Thành
Ý (phường Điện An) để đảm bảo an toàn giao thông, UBND thị xã đã chỉ đạo
Phòng Quản lý đô thị khảo sát nhưng xét thấy lưu lượng phương tiện giao thông
qua nút chưa đủ theo qui định nên chưa thực hiện.
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4. Cử tri Điện Phương: Ngã ba chợ Tổng đông dân cư, phương tiện qua
lại nhiều, nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là khi các cháu học sinh tan
trường, rất nguy hiểm. Đề nghị lắp đặt hệ thống tín hiệu đèn xanh đèn đỏ để
điều tiết giao thông.
Về nội dung, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị kiểm tra, khảo
sát nhưng xét thấy lưu lượng phương tiện giao thông qua nút chưa đủ theo qui định
nên chưa thực hiện việc lắp đặt đèn xanh, đỏ.
5. Hiện nay, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở khối phố,
còn thấp, trong khi khối lượng công việc nhiều, đề nghị cấp thẩm quyền điều
chỉnh cho phù hợp.
Tại kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa X đã thông qua và ban hành Nghị quyết
số 11/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân
tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không
chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi
dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn,
tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; trong đó có nội dung tăng mức bồi dưỡng
hằng tháng đối với Trưởng các Chi hội, Bí thư Chi đoàn thanh niên tại thôn, tổ dân
phố. Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày
09/5/2022 triển khai thực hiện Nghị quyết số 11.
6. Kiến nghị sớm có chủ trương để tuyển dụng công chức cấp xã.
Thị đã đã hoàn thành việc tổ chức thi tuyển công chức cấp xã, đã phê duyệt
kết quả trúng tuyển kỳ thi vào tháng 5/2022.
II. ĐANG GIẢI QUYẾT: 02 ý kiến
1. Cử tri Điện Minh, Điện Dương, Điện Phước: Chế độ của cán bộ nguyên
là Công an xã trước đây chậm giải quyết, đề nghị sớm giải quyết chế độ cho đối
tượng này.
Hiện nay, Phòng Nội vụ đã tiếp nhận 42 hồ sơ do công an thị xã chuyển về đề
nghị giải quyết một lần theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó
có 05 trường hợp (thuộc xã Điện Minh) chưa đảm bảo việc xác định thời gian công
tác để tính mức phụ cấp 1 lần. UBND thị xã đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định hồ
sơ giải quyết chi trả trợ cấp một lần, dự kiến hoàn thành phê duyệt danh sách trước
10/6/2022 để trình UBND tỉnh xin bổ sung kinh phí.
2. Kiến nghị lắp đặt camera ở những trục đường giao thông chính; đèn báo
hiệu trên tuyến đường trung tâm xã (Từ ĐT.610B đi Nam Hà, Điện Trung) ; đèn
báo hiệu tại ngã tư trục đường ĐT.605 với ĐH12, xã Điện Tiến ; bố trí gương cầu
lồi tại tuyến đường sát Trung tâm sát hạch lái xe, phường Điện Nam Đông.
- Về việc lắp đặt camera ở những trục giao thông chính, Công an thị xã đã lắp
đặt.
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- Về việc lắp đặt đèn báo hiệu trên tuyến đường trung tâm xã (Từ ĐT.610B đi
Nam Hà, Điện Trung), Phòng Quản lý đô thị sẽ tham mưu thị xã cấp kinh phí thực
hiện;
- Về việc lắp đặt đèn báo hiệu tại ngã ba trục đường ĐT.605 với ĐH12, xã
Điện Tiến, Phòng Quản lý đô thị sẽ làm việc với Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã
đưa vào dự án Nâng cấp tuyến ĐH12 để xây dựng;
- Việc bố trí gương cầu lồi tại tuyến đường sát Trung tâm sát hạch lái xe,
phường Điện Nam Đông. Đến nay, UBND phường Điện Nam Đông đã hoàn thành
lắp đặt gương cầu lồi để đảm bảo an toàn giao thông khi đi qua tuyến đường này.
Trên đây là kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và tại kỳ họp
thứ 4, HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri
trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND thị xã). Ủy ban nhân dân thị xã
kính báo cáo HĐND thị xã.
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