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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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BÁO CÁO TÓM TẮT
Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm
và công tác chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018
(Tài liệu phục vụ Đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri)

Trên cơ sở chủ trương của Trung ương, của tỉnh và Nghị quyết của Thị uỷ,
HĐND thị xã, sáu tháng qua UBND thị xã đã tổ chức, chỉ đạo các ngành, địa
phương thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đạt
được những kết quả như sau:
I
T U THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018:
1. Về kinh tế:
1.1. Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ:
Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đ u n m ước đạt 6.756,4 tỷ đồng, t ng
9,56% so với cùng kỳ. Trong đó: Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc ước
đạt 5.232,85 tỷ đồng, t ng 10,57% so với cùng kỳ; công nghiệp địa phương ước
đạt 1.523,58 tỷ đồng, t ng 6,24% so với cùng kỳ. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch
phát triển công nghiệp thị xã Điện Bàn giai đoạn 2016-2020.
Giá trị xuất kh u 6 tháng đ u n m ước đạt 148,58 triệu USD, t ng 1,2 so
với cùng kỳ; giá trị nhập kh u ước đạt 116,86 triệu USD, t ng 19,3 so với cùng
kỳ.
Hoạt động thương mại, ịch vụ trên địa àn ổn định, hàng hoá trên thị
trường phong phú đa ạng đáp ứng nhu c u mua sắm, tiêu ùng của nhân ân.
Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển chợ, siêu thị trên địa àn giai đoạn 20162020.
Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được qan tâm thực hiện, đã tổ chức
kiểm tra, kiểm soát 186 vụ, kết quả xử lý VPHC 136 vụ, nhắc nhở 50 vụ, thu nộp
ngân sách 245,85 triệu đồng.
1.2. Nông nghiệp - lâm - ngư nghiệp:
Sản xuất vụ Đông Xuân 2017 - 2018 được mùa toàn iện, tổng sản lượng
lương thực có hạt đạt 41.606,7 tấn, đạt 54,03 KH n m, n ng suất ình quân cây
lúa đạt 63,05 tạ/ha, cao hơn so với cùng kỳ n m trước 1,03 tạ/ha; n ng suất ình
quân cây ngô đạt 62,5 tạ/ha, t ng 0,3 tạ/ha so với cùng kỳ n m trước. Tổ chức sơ
kết 02 n m thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020;
Hội thảo “Mô hình liên kết, cánh đồng lớn và cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất
cây lạc” tại xã Điện Quang. Chỉ đạo, thực hiện công tác cải tạo, chỉnh trang đồng
ruộng để ồn điền, đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa àn thị xã. Tổ chức
Sơ kết một n m thực hiện Khu ân cư NTM kiểu mẫu và triển khai xây ựng
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Khu ân cư NTM kiểu mẫu n m 2018; xây ựng kế hoạch đ u tư công trung
NTM hạn từ nguồn vốn hỗ trợ của UBND tỉnh giai đoạn 2018-2020.
Về ch n nuôi: Tình hình ch n nuôi phát triển ổn định, ịch ệnh trên đàn
gia súc, gia c m được theo õi, kiểm soát chặt chẽ. Tổ chức tiêm vắc xin phòng
ệnh đợt 1/2018 cho đàn gia súc, gia c m (đến đ u tháng 5/2018) đối với ệnh
LMLM trâu bò tiêm được 7.525 con (đạt 38 ); ệnh ịch tả lợn, ệnh tụ huyết
trùng tiêm được 19.940 con (đạt 29 ), công tác tiêm phòng đạt thấp so với cùng
kỳ n m 2017, nguyên nhân chủ yếu o thiếu vắc-xin cấp trên cung cấp chưa kịp
thời. Công tác kiểm ịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y
tiếp tục được chỉ đạo thực hiện.
Tổng sản lượng thủy hải sản khai thác và nuôi trồng ước đạt 1.650 tấn,
giảm 14,1 so cùng kỳ, trong đó khai thác iển là 1.245 tấn so cùng kỳ giảm
(giảm 12,50 ), cá nước ngọt 405 tấn, so cùng kỳ giảm 18,67 ).
1.3. Quy hoạch - Xây dựng cơ bản:
Triển khai rà soát, điều chỉnh QH phân khu 1/2000 Đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc; kiểm tra hồ sơ quy hoạch chi tiết (1/500) một số khu ân cư, đô thị
tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Rà soát quy hoạch phát triển cụm công
nghiệp trên địa àn thị xã đến n m 2025, có xét đến n m 2030. Đánh giá thực
hiện quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây ựng thông thường trên địa àn thị
xã. Hoàn chỉnh Đề án đ u tư xây ựng cơ sở hạ t ng 05 xã đề nghị
thành phường vào n m 2020 và Danh mục các ự án phát triển nhà ở đến n m
2025.
Công tác giải phóng mặt ằng được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt,
từ đ u n m đến nay, đã phê uyệt 10 phương án ồi thường của 10 ự án với
tổng kinh phí giải phóng mặt ằng 15,4 tỷ đồng, tổng iện tích ảnh hưởng trên
9,8 ha, có 293 hộ ị ảnh hưởng, đến nay, đã chi trả tiền ồi thường, hỗ trợ cho
các hộ ân ảnh hưởng 13,7 tỷ đồng; tập trung vào các ự án: Nâng cấp, mở rộng
tuyến đường ĐT 607 (giai đoạn 3 và giai đoạn 4), Nâng cấp mở rộng tuyến
đường ĐT 609, Tuyến đường Trục chính qua trung tâm thị xã (đoạn từ ngã 3
đường tránh Điện An đến c u Vĩnh Điện), Đường trục chính Khu CN Điện Nam Điện Ngọc; đường ĐH4.ĐB (Đoạn từ QL1A đến HTX 2 Điện An); ĐH6.ĐB (Lý
trình: Km 4+100 ÷ Km 5+500); các ự án khu ân cư đô thị, ự án ven iển…
Đồng thời triển khai thực hiện công tác GPMB một số ự án mới như C u và
đường ẫn ĐH 14.ĐB, tuyến đường Mai Đ ng Chơn nối ài,....
Đ y nhanh tiến độ thi công xây ựng các công trình hạ t ng đô thị, nông
thôn chuyển tiếp n m 2017; tích cực triển khai đ u tư xây ựng các công trình
mới n m 2018. Tình hình giải ngân vốn đ u tư xây ựng cơ ản tính đến
31/5/2018 đạt 38% so với kế hoạch vốn (tương đương với 61,921/162,597 tỷ
đồng).
Phối hợp tổ chức kiểm tra trật tự xây ựng, lấn chiếm hành lang an toàn
đường ộ, lấn chiếm đất o nhà nước quản lý trên 117 lượt đối với tổ chức, cá
nhân trên địa àn; đã phát hiện sai phạm lập iên ản vi phạm hành chính 20
trường hợp, trong đó phạt tiền 17 trường hợp (thu nộp ngân sách nhà nước 70
triệu đồng), phạt cảnh cáo 03 trường hợp.
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1.4.Về công tác quản lý tài nguyên và môi trường:
Tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý đất đai và công tác ồi thường
thiệt hại, giải phóng mặt ằng, tái định cư các ự án trên địa àn thị xã n m 2017
và triển khai nhiệm vụ n m 2018. Thông qua phương án xây ựng giá đất, ảng
đánh giá và hệ số điều chỉnh giá đất trên địa àn thị xã n m 2018; phương án xây
ựng cơ sở ữ liệu quản lý đất đai phường Vĩnh Điện. Tổ chức làm việc và kiểm
tra hiện trường các phương án cải tạo đồng ruộng có tận thu đất nguyên liệu trên
địa àn thị xã từ n m 2015 đến nay.
Kiểm tra công tác ảo vệ môi trường, tài nguyên của Công ty CP gạch
không nung Hương Sen; Công ty Cổ ph n chế iến nông lâm thủy sản Sông
Ngân; Công ty CP Xây ựng và Đ u tư Thương mại Việt Hàn - Chi nhánh Quảng
Nam; Công ty TNHH Thái Việt AgriGroup; Công ty TNHH MTV Thành Nam
Trương tại Quảng Nam; tại các bến ãi kinh oanh cát, sạn tại xã Điện Minh và
Điện Phương;... Tiếp tục thực hiện Đề án thu gom và xử lý chất thải rắn; tổ chức
Hội nghị sơ kết 01 n m thực hiện Đề án thu gom và xử lý chất thải rắn theo mô
hình khoán hộ.
Tổ chức kiện toàn, củng cố Tổ liên ngành kiểm tra, truy quét, chấn chỉnh,
lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản; t ng cường
tu n tra, kiểm soát hoạt động khoáng sản trái phép trên sông, từ đ u n m đến nay,
đã phát hiện, xử lý 33 trường hợp khai thác cát trái phép, phạt tổng cộng 481 triệu
đồng.
1.5. Về tài chính - ngân sách.
Tổng thu NSNN trên địa àn tính đến ngày 20/5/2018 là 690,738 tỷ đồng
đạt 41,13
ự toán và t ng 44,28 so với cùng kỳ, trong đó: thu nội địa 631,563
tỷ đồng đạt 37,61
ự toán t ng 48,32 so với cùng kỳ.
Tổng chi ngân sách địa phương đến ngày 20/5/2018 là 464,673 tỷ đồng đạt
35,19 so với ự toán và t ng 12 so với cùng kỳ.
2. Về văn hoá-xã hội:
Tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, các hoạt
động v n hóa, v n nghệ, thể ục - thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày l lớn.
Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn ân đoàn kết xây ựng đời sống v n
hóa n m 2017; Liên hoan v n nghệ qu n chúng xã v n hóa nông thôn mới và
phường v n minh đô thị thị xã Điện Bàn “Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất
2018” ở 5 cụm thi đua. Phát động và thực hiện “Tháng thể thao n m 2018” và
“Tháng thi đua cao điểm chào mừng Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam
l n thứ VIII n m 2018”; tham gia các giải thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh n m
2018 và đạt được kết quả tích cực. Hoàn chỉnh Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị
l hội trên địa àn thị xã Điện Bàn đến n m 2020, định hướng đến n m 2025”. Tổ
chức kiểm tra các ịch vụ v n hóa trên địa àn; kiểm tra các cơ sở Internet (59
lượt), Karaoke (39 lượt), tháo ỡ quảng cáo trái phép: 1.021 tấm. Lập hồ sơ lập
hồ sơ i tích lịch sử cấp tỉnh Nhà thờ tộc Lê Tự, Nhà thờ tộc Nguy n Hữu - Điện
Thắng Trung.
Tiếp tục đ u tư xây ựng trường đạt chu n quốc gia, nâng cao chất lượng
công tác ạy và học ở các cấp học. Kiểm tra tình hình ạy thêm học thêm, thu chi
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ngoài ngân sách tại các trường. Chấn chỉnh việc tổ chức ạy chương trình
Aero ic và các môn học n ng khiếu khác trong giờ chính khóa đối với các
trường m m non, mẫu giáo. Xây ựng kế hoạch Sơ kết 2 n m thực hiện Đề án
phát triển giáo ục thị xã; Kế hoạch đặt tên trường THCS Điện Thắng Bắc và
THCS Điện Thắng Nam. T ng cường quản lý an toàn học sinh, phòng tránh rủi
ro, tai nạn thương tích cho trẻ m m non. Tổ chức Bế giảng n m học 2017-2018;
chỉ đạo tổ chức xét Tốt nghiệp THCS và công nhận hoàn thành chương trình cấp
Tiểu học.
Công tác truyền thông ân số, ch m sóc sức khoẻ an đ u cho nhân ân
được chú trọng. Triển khai công tác ảo đảm an toàn thực ph m trong ịp tết
Nguyên Đán Mậu Tuất và mùa L hội Xuân n m 2018 và “tháng hành động vì an
toàn thực ph m”, qua đó đã kiểm tra 37 cơ sở, kết quả 31 cơ sở đảm ảo vệ sinh
ATTP, 06 cơ sở không đạt tiêu chu n, nhắc nhở và xử phạt tổng cộng 3,75 triệu
đồng. Phối hợp với các Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra 17 cơ sở chế iến, kinh
oanh thức ph m trên địa àn thị xã. Xây ựng Đề án nâng cao chất lượng ân số
- ch m sóc sức khỏe nhân ân trên địa àn thị xã Điện Bàn giai đoạn 2018 2020, t m nhìn đến n m 2025. T ng cường công tác tuyên truyền phòng, chống
các loại ịch ệnh mùa hè, nhất là ệnh sởi, sốt xuất huyết, ịch tả ở trẻ em.
Công tác đền ơn, đáp nghĩa, ch m sóc người có công, đối tượng ảo trợ xã
hội được tập trung chỉ đạo. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giải
quyết hồ sơ thủ tục có công cách mạng và ảo trợ xã hội; triển khai việc đ u tư
xây ựng 1.897 nhà ở cho người có công cách mạng theo Quyết định
22/2013/QĐ-TTg (trong đó: Xây mới: 427 nhà và sữa chữa nhà: 1.452 nhà), đến
nay đã hoàn thành 477 nhà (Xây mới: 265 nhà, Sử chữa: 312 nhà). Tổ chức L
truy tặng anh hiệu VNAH cho 60 Mẹ và 10 Huân chương độc lập cho các gia
đình có nhiều liệt sỹ. Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chương
trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo ền vững trên địa àn thị xã giai đoạn 2018 2020. Tiếp tục thực hiện Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 4.500 lao
động đạt 72%KH.
3. Nội ch nh:
Công tác trực sẵn sàng chiến đấu được uy trì thường xuyên, nghiêm túc,
tiếp tục theo õi nắm chắc tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên
địa àn. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ và tổ chức chặt
chẽ l giao quân; l ra quân huấn luyện n m 2018. Tổ chức i n tập chiến đấu
phòng thủ tại xã Điện Tiến, Điện Phước.
Công an thị xã đã phối hợp với các địa phương ám sát nhiệm vụ công tác,
nắm chắc tình hình, quản lý, theo õi chặt chẽ số đối tượng chính trị, hình sự trên
địa àn; triển khai kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm, đảm ảo an ninh trật tự,
an toàn giao thông. Riêng về trật tự an toàn xã hội: xảy ra 44 vụ phạm pháp hình
sự, t ng 06 vụ so với cùng kỳ n m trước, đã điều tra làm rõ 33/44 vụ, đạt 75%;
phát hiện, xử lý 17 vụ sử ụng trái phép chất ma túy; 51 vụ đánh ạc. Tai nạn
giao thông đường sắt xảy ra 01 vụ, làm chết 01 người, không t ng không giảm so
với cùng kỳ; đường ộ xảy ra 21 vụ (02 vụ rất nghiêm trọng, 15 vụ nghiêm trọng,
03 vụ ít nghiêm trọng, 01 vụ va chạm), làm chết 19 người, ị thương 09 người (so
với cùng kỳ năm 2017: giảm 07 vụ, tăng 04 người chết, giảm 11 người bị
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thương). T ng cường công tác tu n tra, kiểm soát an toàn giao thông, đã lập iên
ản 1.403 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 712 phương
tiện; đ· xö lý 1.189 tr-êng hîp vi ph¹m, ph¹t tiền trên 1,079 tỷ ®ång, t-íc giÊy
phÐp l¸i xe có thời hạn 146 tr-êng hîp. Khảo sát, xây ựng phương án đ u tư, lắp
đặt hệ thống camera an ninh trên địa àn.
Công tác tuyên truyền giáo ục pháp luật, thanh tra kinh tế xã hội, tiếp ân
và giải quyết đơn, thư được tập trung thực hiện. Đã triển khai 10 cuộc thanh tra
kinh tế xã hội, đến nay đã an hành Kết luận thanh tra 04 cuộc 1, kết quả đã phát
hiện sai phạm với tổng số tiền 3,185 tỷ đồng và 180.646,9 m2 đất; kiến nghị thu
hồi 1.599.000 đồng và 6.566m2 đất, đến nay, đã thu hồi hết số tiền trên. Toàn thị
xã tiếp nhận 466 đơn, t ng 153 đơn so với cùng kỳ, đến nay đã giải quyết
169/204 đơn thuộc th m quyền, đạt tỷ lệ 82,8%.
Tiếp tục củng cố, tổ chức ộ máy chính quyền các cấp đảm ảo hoạt động
ổn định, phù hợp với yêu c u thực ti n. Đưa Trung tâm hành chính công thị xã đi
vào hoạt động từ ngày 02/01/2018. Thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp
thị xã Điện Bàn. Hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm của thị xã. Quyết định tuyển
ụng viên chức cho 187 giáo viên trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức n m 2017.
Triển khai Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người ân, oanh nghiệp đối với sự
phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa àn thị xã. Tổ chức Hội nghị
tổng kết phong trào thi đua yêu nước n m 2017 và ký kết giao ước thi đua n m
2018.
Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa àn,
Trung tâm Hành chính công thị đã tiếp nhận 14.420 hồ sơ thuộc các lĩnh vực (đất
đai, xây dựng, lao động - thương binh, y tế, đăng ký kinh doanh, tư pháp, công
an, bảo vệ môi trường), trong đó có 13.862 hồ sơ đã đến hẹn giải quyết, kết quả
đã giải quyế đúng hẹn 12.426/13.862 hồ sơ, còn 1.436/13.862 hồ sơ tr hẹn
(chiếm tỷ lệ 10,4%), trong đó chủ yếu là lĩnh vực đất đai tr hẹn 1.482 hồ sơ.
ĐÁNH GIÁ CHUNG
Sáu tháng qua, ưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thị uỷ; giám sát của HĐND;
sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của UBMTTQVN thị xã, các đoàn thể; các ngành,
địa phương và nhân ân trong thị xã đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả
khá trên các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục uy trì tốc độ t ng trưởng khá; giá trị sản
xuất công nghiệp ước đạt 6.756,4 tỷ đồng, t ng 9,56 so với cùng kỳ; sản xuất
nông nghiệp được mùa toàn iện, n ng suất cây trồng t ng so với các vụ n m
trước; thu ngân sách nhà nước trên địa àn đạt kế hoạch đề ra và t ng so với cùng
kỳ; tập trung chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt ằng các ự án trên địa
àn, đặc iệt cưỡng chế ảo vệ thi công ự án đường ĐT607 (đoạn qua phường
Điện Nam Trung); các hoạt động v n hoá, thể thao i n ra sôi nổi; công tác an
sinh xã hội được đảm ảo, đời sống nhân ân được cải thiện; quốc phòng được
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- Gồm: Thanh tra công tác quản lý đ u tư XDCB công trình Trường THCS Điện Thắng Bắc, hạng mục khối nhà
lớp học và khối nhà ộ môn 02 t ng; Thanh tra tình hình sử ụng đất đối với ự án Khu u lịch Nam Cổ Cò tại
khối phố Tân Khai, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn; Thanh tra tình hình sử ụng đất của 03 Công ty tại các
Cụm công nghiệp trên địa àn thị xã; Thanh tra việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ ân thuộc iện i ời khỏi vùng
sạt lở tại khối phố Cổ An 4, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn.
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t ng cường, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, hoàn thành i n tập chiến
đấu phòng thủ cho xã Điện Tiến và Điện Phước.
Tuy nhiên, ên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế: công
nghiệp vẫn giữ được tốc độ t ng trưởng nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra, một số
cụm CN mức độ sản xuất giảm mạnh như cụm Thương Tín giảm 71,73%, nhiều
công ty lớn có mức sản xuất giảm như Cty Uni-Presi ent giảm 34,9 , Cty ViệtHoa giảm 29,02 , Cty Giày Rieker VN giảm 11,47 ; sản xuất nông nghiệp
được mùa nhưng giá cả của một số sản ph m cây thực ph m thấp như cây ớt, cây
ưa hấu; công tác tiêm phòng đạt thấp so với cùng kỳ o thiếu vắc xin; công tác
giải phóng mặt ằng được tập trung chỉ đạo, thực hiện nhưng vẫn còn nhiều vấn
đề ất cập, vướng mắc; số vụ việc đơn thư khiếu kiện ngày càng t ng,...
II/ NHIỆM VỤ, CÔNG TÁC CHỦ Y U 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018.
- Chu n ị nội ung và các điều kiện phục vụ tốt kỳ họp thứ 06, HĐND thị
xã Khóa XI.
- Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác sản xuất vụ Hè Thu n m 2018 đảm
ảo cơ cấu giống và kế hoạch đề ra. Xây ựng vùng nguyên liệu để phát triển các
chuỗi sản ph m: Chuỗi rau an toàn vùng Đông; chuỗi lúa gạo Phong Thử ;chuỗi
u phụng đất Quảng. Tổ chức Sơ kết kinh tế vườn, kinh tế trang trại; Sơ kết một
n m thực hiện giao khoán vốn cho Giám đốc HTX. Tiếp tục triển khai xây ựng
Khu dân cư NTM kiểu mẫu n m 2018, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020.
- Phối hợp với UBMTTQVN tổ chức phát động thực hiện hiệu quả “tháng
ảo trì đường giao thông nông thôn” n m 2018.
- Tiếp tục rà soát quy hoạch Đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc; đôn đốc Sở
XD th m định, phê uyệt QHCT 1/500 TTHC Điện Phương, Điện Thắng Nam và
Điện Thắng Bắc. Tổ chức lập Quy hoạch Sông Đ m - Điện Phương. Hoàn thành
và trình phê uyệt hồ sơ Khu vực phát triển đô thị.
- Hoàn chỉnh, trình HĐND thị xã thông qua và triển khai thực hiện Đề án
riển khai Đề án Đ u tư xây ựng cơ sở hạ t ng 05 xã đề nghị thành phường vào
n m 2020 - trong mối liên kết với các phường nội thị; Đề án nâng cấp đường trục
chính giao thông nông thôn, đô thị giai đoạn 2018 - 2025; Đề án ảo tồn, phát
huy giá trị các l hội v n hóa trên địa àn thị xã đến n m 2020.
- Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá công tác phát triển đô thị trên địa
bàn. Tổ chức thi tuyển kiến trúc 03 c u qua sông Cổ Cò.
- Xây ựng Kế hoạch lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường các cụm
Công nghiệp trên địa àn.
- Tập trung giải quyết hồ sơ đất đai tồn đọng của 05 địa phương: Điện
Thắng Bắc, Điện Thọ, Điện Ngọc, Điện Nam Đông, Điện Trung. Lập Kế hoạch
sử ụng đất, anh mục thu hồi đất n m 2019. Tiếp tục hoàn thiện ự án Đo vẽ,
lập lưới địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử ụng đất và xây ựng cơ sở ữ
liệu trên địa àn phường Vĩnh Điện.
- T ng cường tu n tra, truy quét khai thác khoáng sản trái phép trên sông.
- Tổ chức Hội nghị Tộc trưởng về phát huy vai trò tộc họ trong xây ựng
đời sống v n hóa; L hội V n hóa - Thể thao-Du lịch miền iển 2018; Tọa đàm
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“Nâng cao chất lượng xây dựng Thôn -Khối phố văn hóa” gắn với Cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh”.
- T ng cường công tác theo õi, giám sát chặt chẽ i n iến tình hình ịch
ệnh trên địa àn; đ y mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cách phòng, chống
ịch ệnh mùa hè và sau ão lũ.
- Tiếp tục thực hiện việc đ u tư xây mới và sửa chửa nhà ở người có công
cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 25/4/2013 của Thủ tướng
Chính Phủ.
- Tổ chức i n tập Chiến đấu phòng thủ tại Điện Thọ, Điện Thắng Nam.
- Xây ựng Kế hoạch đổi mới, sắp xếp tổ chức ộ máy của các cơ quan
chuyên môn thuộc UBND thị xã và các đơn vị sự nghiệp trên địa àn theo tinh
th n Công v n 51-CV/BCS ngày 10/5/2018 của Ban Cán sự UBND tỉnh Quảng
Nam, Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 23/3/2018 của Thị ủy Điện Bàn và các v n ản
liên quan khác.
- Tập trung thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn,
đảm ảo an toàn cho nhân ân trong mùa ão, lũ; đặc iệt lưu ý những khu vực
có nguy cơ sạt lở.
Trên đây là áo cáo tóm tắt một số nội ung chủ yếu tình hình kinh tế - xã
hội 6 tháng đ u n m và công tác chủ yếu 6 tháng cuối n m 2018, UBND thị xã
kính báo cáo./.
* Nơi nhận:
- Đại iểu HĐND thị xã;
- Lưu VT.
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