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BÁO CÁO
Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước
và tại kỳ họp thứ 05, HĐND thị xã khóa XI
(Tài liệu phục vụ Đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri)

Thực hiện Báo cáo số 51/BC-TTHĐ ngày 22/12/2017 củ Th ng trực
HĐND th
h a XI, Uỷ b n nhân dân th
báo cáo ết quả giải quyết ý iến
cử tri tr ớc và tại ỳ họp thứ 05, HĐND th
h XI nh s u:
I. Về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đất đai, môi trường: (có 16 nội
dung):
* Những nội dung đã giải quyết: (08 nội dung)
1/ Cử tri xã Điện Hồng đề nghị UBND thị xã hỗ trợ kinh phí cho HTX
NN 1 Điện Hồng xây dựng xi phông qua cầu Bàu Gò để đảm bảo nước tưới
cho sản xuất.
2/ Tại khu vực thôn Trung Phú 1 có một cánh đồng sản xuất lúa với
diện tích hơn 20 ha, hiện nay sản xuất rất khó khăn, do 2 tuyến kênh tiêu từ
Rộc Bích đến Khu tái định cư và tuyến từ nhà ông Dự đến Rộc Đây bị hư
hỏng nặng không còn sử dụng được. Cử tri xã Điện Minh kiến nghị thị xã
quan tâm hỗ trợ kinh phí để khôi phục 2 tuyến kênh này giúp nhân dân thôn
Trung Phú 1 tiếp tục sản xuất.
3/ Sau đợt lũ lụt, trên địa bàn xã Điện Quang bị đã gãy đổ 49 trụ điện
thủy lợi đất màu; trạm bơm Tư Phú bị bồi lấp ảnh hưởng đến sản xuất. Kiến
nghị thị xã quan tâm hỗ trợ kinh phí để khắc phục đảm bảo nhu cầu phục vụ
sản xuất vụ đông xuân 2017 - 2018.
Về 03 nội dung trên, UBND th
đ hỗ trợ inh phí cho các đ ph ơng
để sử chữ , hắc phục tại Quyết đ nh số 1090/QĐ-UBND ngày 26/01/2018.
Đến nay, các đ ph ơng liên qu n đ triển h i hắc phục ong các công trình
b h hỏng từ nguồn inh phí hỗ trợ củ UBND th
theo Quyết đ nh số
1090/QĐ-UBND ngày 26/01/2018, đảm bảo p th i cho công tác phục vụ n ớc
t ới tiêu cho sản uất nông nghiệp.
4/ Đề nghị UBND thị xã hỗ trợ kinh phí cho Điện Hồng xây dựng khu
giết mổ tập trung để đảm bảo vệ sinh môi trường, hiện nay tại Điện Hồng
không có lò giết mổ tập trung nên một số hộ dân giết mổ gia súc trong khu
dân cư làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.
Để giải quyết tình trạng này, UBND th
đ thống nhất chủ tr ơng chọn
một số điểm tại Điện Hồng để quy hoạch, ây dựng hu giết mổ tập trung,
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nh ng qu hảo sát củ ngành chức năng thì các v trí tại Điện Hồng hông đảm
bảo các điều iện theo Thông t số 13/2017/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2017 củ
Bộ Nông nghiệp và PTNT về b n hành quy chuẩn ỹ thuật quốc gi về lĩnh vực
Thú y, đ điểm điểm giết mổ tập trung. Tuy nhiên, theo Quyết đ nh số
1967/QĐ-UBND ngày 11/6/2007 củ UBND tỉnh Quảng N m quy đ nh thì các
điểm giết mổ nhỏ lẻ tại Điện Hồng đ ợc chuyển về hu giết mổ tập trung tại
Điện Thọ, s u này nếu quy mô Khu giết mổ tập trung tại Điện Thọ hông đảm
bảo thì UBND th
sẽ iến ngh UBND tỉnh mở rộng.
5/ Công ty làm đá Granite tại cụm CN Cẩm Sơn trong quá trình hoạt
động đã làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân về không khí
cũng như tiếng ồn, nhân dân rất bức xúc, đề nghị UBND thị xã chỉ đạo
ngành chức năng kiểm tra, xử lý nhằm đảm bảo môi trường cho nhân dân.
Cơ sở làm đá Gr nite tại cụm CN Cẩm Sơn đ chấm dứt hoạt động làm đá
và di d i hoàn toàn r hỏi CCN Cẩm Sơn từ tháng 02/2018.
6/ Cử tri xã Điện Tiến kiến nghị UBND thị xã, các ngành chức năng
tiến hành lấy mẫu quan trắc không khí và nước thải của Công ty CP T.D.T để
xác định mức độ ô nhiễm và thông tin với nhân dân để nhân dân yên tâm
sinh sống.
Để đảm bảo vấn đề môi tr ng trong quá trình sản xuất của Công ty CP
T.D.T, UBND th
đ yêu cầu ngành chức năng thực hiện quan trắc môi
tr ng th ng uyên đối với Công ty; theo đ , ngày 14/12/2017, Tổ Kiểm tr
liên ngành môi tr ng - tài nguyên n ớc th
đ phối hợp với đơn v t vấn là
Trung tâm Qu n trắc và Phân tích môi tr ng tỉnh Quảng N m tiến hành lấy 01
mẫu n ớc thải s u ử lý tr ớc hi đổ vào hồ chứ , 01 mẫu hí thải tại lò nhúng
mạ ẽm, 01 mẫu hí thải tại ống h i; ết quả kiểm tra, phân tích các mẫu
hông hí và n ớc thải của Công ty CP T.D.T đều nằm trong giới hạn, quy
chuẩn cho phép theo quy đ nh (theo Phiếu kết quả thử nghiệm của Trung tâm
Quan trắc và Phân tích môi trường tỉnh Quảng Nam ngày 20 và 25/12/2017).
Đồng th i, xét yếu tố đặc thù của ngành sản uất cơ hí, ết cấu thép
nhúng mạ ẽm, UBND th
đ yêu cầu Công ty Công ty CP T.D.T lập hồ sơ
đánh giá tác động môi tr ng ĐTM trình tỉnh thẩm đ nh, phê duyệt nh ng Sở
Tài nguyên - Môi tr ng tỉnh đ trả lại hồ sơ do với quy mô, công suất hiện tại
của Công ty Công ty CP T.D.T thuộc thẩm quyền cấp huyện (theo Thông báo
42/TB-STNMT ngày 19/01/2018 của Sở Tài nguyên - Môi trường) và UBND th
đ cấp Bản cam kết bảo vệ môi tr ng cho Công ty tại Thông báo số 285/TBUBND ngày 24/10/2011.
Do đ , để đảm bảo môi tr ng cho nhân dân, UBND th
gi o Phòng
Tài nguyên - Môi tr ng phối hợp với UBND
Điện Tiến tiếp tục theo dõi,
iểm tr và th m m u ử lý những phát sinh về vấn đề ô nhiễm môi tr ng củ
Công ty Công ty CP T.D.T.
7/ Việc UBND thị xã đã thành lập tổ khảo sát và có chủ trương cho
phép lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ đã
xây dựng nhà ở không phép từ năm 2004 trở về trước, nhưng hiện nay người
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dân có nhu cầu lập hồ sơ thì cấp trên buộc phải có trong kế hoạch sử dụng
đất thì mới giải quyết, điều này gây khó khăn cho dân không, cử tri thôn
Khúc Lũy, xã Điện Minh đề nghị UBND thị xã sớm có chỉ đạo để giải quyết
vấn đề này.
Về vấn đề này, UBND th
đ gi o Phòng Tài nguyên - Môi tr ng
h ớng dẫn UBND
Điện Minh. Theo đ , ngày 28/3/2018, Phòng Tài nguyên
và Môi tr ng đ c Công văn số 62/TNMT h ớng dẫn, đề ngh UBND Điện
Minh iểm tr , rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới củ
đ ph ơng đ đ ợc cấp thẩm quyền phê duyệt, tr ng hợp ch phù hợp quy
hoạch thì đ ph ơng lập thủ tục trình điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch sử dụng
đất, quy hoạch nông thôn mới cho phù hợp. Trên cơ sở đ , h ớng dẫn cho hộ
gi đình lập thủ tục công nhận quyền sử dụng c nộp tiền sử dụng đất theo quy
đ nh.
8/ Cử tri khối 7B, phường Điện Nam Đông đề nghị UBND thị xã di dời
Xí nghiệp gạch Tuynen Lai Nghi ra khỏi khu dân cư vì gây ô nhiễm môi
trường.
Về vấn đề này, ngày 27/3/2017, Đoàn iểm tr Sở Tài nguyên và Môi
tr ng tỉnh Quảng N m đ tiến hành iểm tr việc chấp hành pháp luật về tài
nguyên và môi tr ng củ Xí nghiệp gạch ng i Tuynel L i Nghi, tại hối phố
7B, ph ng Điện N m Đông, th
Điện Bàn, tỉnh Quảng N m. Trong quá trình
iểm tr , Đoàn iểm tr đ tiến hành lấy 01 mẫu hí thải tại ống h i s u hi ử
lý củ Xí nghiệp. Kết quả phân tích mẫu hí thải tại ống h i s u hi ử lý củ Xí
nghiệp c 04/04 thông số nằm trong giới hạn cho phép (04 thông số: Bụi tổng,
Cacbon oxit CO, Nitơ oxit NOx, Lưu huỳnh đioxit SO2). Và hiện n y, Sở Tài
nguyên - Môi tr ng đ ng chỉ đạo Xí nghiệp gạch ngói Tuynel Lai Nghi hoàn
thiện các thủ tục liên qu n và điều iện để tiếp tục hoạt động (tại Thông báo số
356/STNMT ngày 29/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng
Nam).
Đồng th i, theo Báo cáo số 73/BC-SXD ngày 30/3/2018 Sở Xây dựng về
kiểm tr tình hình hoạt động và nguồn nguyên liệu cho các nhà máy sản uất vật
liệu trên đ bàn tỉnh, trong đ Xí nghiệp gạch ng i Tuynel L i Nghi đ chứng
minh đ ợc nguồn nguyên liệu phục vụ sản uất và Sở Xây dựng yêu cầu Xí
nghiệp tiếp tục hoạt động từ nguồn nguyên liệu trên và c báo cáo đ nh ỳ về Sở
Xây dựng, do đ Xí nghiệp hiện tại ch nằm trong diện di d i.
* Những nội dung đã và đang tiếp tục giải quyết: (08 nội dung)
1/ Hiện nay, bờ kè dọc sông Thu Bồn đoạn qua phường Điện An, đoạn
từ Kỳ Lam, Điện Quang đến Hòa Giang, Điện Trung, một số đoạn bờ kè sông
Vân Ly - Điện Quang bị sạt lỡ nghiêm trọng, đề nghị thị xã kiến nghị tỉnh có
kế hoạch gia cố. Đoạn sông hạ lưu đập Bầu Nít thường hay sạt lỡ làm ảnh
hưởng đến giao thông đi lại của nhân dân, đề nghị các cấp quan tâm kè đoạn
sông trên.
Về vấn đề này, UBND th
đ gi o Phòng Kinh tế phối hợp với các đ
ph ơng liên qu n tiến hành iểm tr , hảo sát hối l ợng è sông sạt lở, h
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hỏng; trên cơ sở đ , UBND th
đ đề ngh tỉnh thống nhất chủ tr ơng đầu t ,
nâng cấp, sử chữ tại T trình số 121/TTr-UBND ngày 18/4/2018. Hiện nay,
Sở Nông nghiệp&PTNT đ ng th m m u UBND tỉnh iểm tr , đề uất chủ
tr ơng hỗ trợ inh phí để hắc phục sử chữ các è sông b h hỏng.
Riêng đối với những đoạn è h hỏng nhẹ, UBND th
đ gi o Phòng
Kinh tế phối hợp với đơn v t vấn (Công ty Cổ phần T vấn XD Bắc Quảng
N m) hảo sát, lập hồ sơ thiết ế dự toán và đ ng trong gi i đoạn hoàn thiện để
trình phê duyệt ph ơng án vào cuối tháng 6/2018 và triển h i nâng cấp, sử
chữ hoàn thành tr ớc mù m , lũ từ nguồn inh phí thuế tài nguyên tỉnh phân
bổ cho th
năm 2018.
2/ Khu vực đất sản xuất kẹp giữa đường cao tốc và đường sắt của 2
thôn Xuân Đài và Kỳ Lam do ảnh hưởng thi công đường cao tốc và trong thời
gian qua do lũ lụt vùi lấp đất đá không thể sản xuất được, các cơ quan chức
năng hứa sẽ hỗ trợ cho bà con nhân dân từ đầu năm, song đến nay vẫn chưa
hỗ trợ, cử tri 2 thôn Xuân Đài, Kỳ Lam đề nghị cơ quan chức năng sớm hỗ
trợ và có phương án thu hồi vĩnh viễn để nhân dân khỏi thiệt thòi quyền lợi.
- 04 hộ dân thôn Kỳ Lam do ảnh hưởng đường cao tốc đã bị sạt lở trong
đợt lũ năm 2016 và nhiều khả năng sẽ bị sạt lở hoàn toàn trong mùa lũ năm
2017, các ngành chức năng đã khảo sát thực tế và có phương án di dời, tuy
vậy đến nay đã chuẩn bị vào mùa lũ nhà nước vẫn chưa hỗ trợ di dời. Để đảm
bảo an toàn tính mạng cho người dân đề nghị nhà nước sớm quan tâm hỗ trợ
di dời.
Về vấn đề này, ngày 06/12/2017, UBND tỉnh Quảng N m đ thống nhất
chủ tr ơng về việc thu hồi đất và bồi th ng, hỗ trợ, tái đ nh c đối với 04 hộ
dân và đất nông nghiệp b ảnh h ởng tại hạ l u mố A2 cầu Kỳ Lam và các cầu
VD05, VD06, VD07 thuộc dự án đ ng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ng i, đoạn
qu
Điện Quang, th
Điện Bàn (tại Công văn số 6845/UBND-KTN ngày
06/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam).
Theo đ , UBND th
đ gi o Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp
cùng Phòng Tài nguyên và Môi tr ng th
th m m u UBND th xã thực hiện
các b ớc tiếp theo theo đúng trình tự thủ tục bồi th ng, hỗ trợ, tái đ nh c . Đến
nay, đ ng hoàn chỉnh, trình phê duyệt ph ơng án bồi th ng, hỗ trợ, dự kiến phê
duyệt tr ớc ngày 15/6/2018 để c cơ sở chi trả cho các hộ dân dứt điểm trong
tháng 6/2018.
3/ Cử tri Điện Nam Đông đề nghị thị xã giải quyết dứt điểm việc thuê
đất và cho thuê đất của Cty TNHH phát triển kỹ thuật sinh học mới Đông
Dương và Công ty Nông Dược Điện Bàn.
Về vấn đề này, UBND th
đ giao Thanh tra th xã tổ chức thanh tra, xác
đ nh cơ sở pháp lý việc sử dụng đất của Công ty TNHH Phát triển Kỹ thuật mới
sinh học Đông D ơng tại khối phố 7A, ph ng Điện N m Đông; th m m u, đề
xuất UBND th xã giải quyết (tại Công văn số 1947/UBND ngày 05/12/2017 của
UBND thị xã).
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Hiện nay, Thanh tra đ ng hoàn chỉnh báo cáo ết luận th nh tr , UBND th
tiếp tục gi o Th nh tr hoàn chỉnh và th m m u UBND th
quyết đ nh ử lý
vào cuối tháng 6/2018.
4/ Nhiều hộ dân tại khu tái định cư thôn Lạc Thành Tây, Điện Hồng
chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị thị xã sớm giải
quyết cấp Giấy CNQS đất để đảm bảo các quyền của người sử dụng đất.
Về vấn đề này, đến nay c 24/39 tr ng hợp đ đ ợc cấp giấy chứng nhận
QSD đất, còn lại 15/39 tr ng hợp, UBND th
gi o UBND
Điện Hồng
tiếp tục phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi tr ng th xã hoàn chỉnh các thủ
tục liên qu n để trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 15 hộ còn
lại.
Hiện n y, UBND Điện Hồng đ hoàn chỉnh và nộp tại Trung tâm Hành
chính công th xã 06 bộ hồ sơ để thực hiện cấp giấy chứng nhận cho ng i dân.
Riêng đối với 09 hộ còn lại, UBND th
đ chỉ đạo Chủ t ch UBND
Điện
Hồng chủ trì, m i các chức năng liên quan của th xã họp xem xét từng tr ng
hợp và đề xuất h ớng giải quyết (các trường hợp này vướng do các hộ sử dụng
đất nông nghiệp để làm nhà ở do đó thủ tục hồ sơ chưa đảm bảo).
5/ Cử tri khối 7A phường Điện Nam Đông đề nghị UBND thị xã Điện
Bàn kiểm tra Công ty Nông dược Điện Bàn sản xuất, sang chai, đóng gói
thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.
Về vấn đề này, qua kiểm tra của ngành chức năng th xã, hiện nay Công ty
Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn đ ngừng hoạt động sản xuất, s ng ch i, đ ng g i
thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, có ho chứ thuốc bảo vệ thực vật đ b
Phòng Cảnh sát Kinh tế tỉnh Quảng N m niêm phong từ năm 2009 đến n y để
phục vụ điều tr . Hiện ho trên c phát sinh mùi thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh
h ởng đến môi tr ng.
Đề giải quyết vấn đề trên, UBND th
đ đề ngh UBND tỉnh chỉ đạo
các ngành chức năng liên qu n iểm tr , ử lý điểm tồn l u hoá chất bảo vệ thực
vật tại Kho thuốc BVTV tại hối phố 7A, ph ng Điện N m Đông để đảm bảo
môi tr ng, sức hỏe cho nhân dân tại T trình số 107/TTr-UBND ngày
10/4/2018 củ UBND th .
6/ Cơ sở sản xuất mắm ruốc và nước mắm ở thôn Đông Quang xã Điện
Hòa gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân
dân, cử tri đã phản ảnh nhiều năm qua nhưng đến nay vẫn chưa được giải
quyết xử lý. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo ngành chức năng sớm giải quyết
dứt điểm.
Về vấn đề này, hiện nay UBND th
gi o đ Phòng Tài nguyên - Môi
tr ng tiếp tục phối hợp với Đội kiểm tra quy tắc đô th , UBND Điện Hòa và
đơn v liên quan tổ chức kiểm tra hiện tr ng, ký biên bản bàn giao mặt bằng cơ
sở n ớc mắm và mắm ruốc trên theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND th xã tại
Thông báo số 436/TB-UBND ngày 18/8/2017, Công văn số 1932/UBND ngày
01/12/2017, Công văn số 198/UBND ngày 30/01/2018; trên cơ sở đ , báo cáo
kết quả về UBND th
tr ớc ngày 15/6/2018.
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7/ Việc khai thác cát, đất trộm của Công ty TNHH XD&TM Công Kin
thi công tường rào cho Công ty Hữu Nghị, Cụm CN An Lưu, mặc dù đã kiến
nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.
Về vấn đề này, tiếp thu ý iến củ cử tri, UBND th
đ gi o Công n
th
điều tr , th m m u ử lý và Công n đ c Báo cáo số 81/BC-CATX ngày
08/12/2017. Tuy nhiên, UBND th
ét thấy sự việc ảy r quá lâu, nội dung
báo cáo ch đủ điều iện để trả l i ý iến cử tri, do đ UBND th
đ tổ chức
làm việc với các ngành, đơn v liên qu n và b n hành văn bản chỉ đạo các ngành
liên qu n phối hợp với đ ph ơng kiểm tra, giải quyết (Thông báo số 138/TBUBND ngày 22/3/2018; Thông báo số 195/TB-UBND ngày 13/4/2018), theo đ
đ ác đ nh cả hai Công ty TNHH XD&TM Công Kin và Công ty CP Sản uất
Th ơng mại Hữu Ngh Đà Nẵng phải c trách nhiệm thực hiện hắc phục hậu
quả việc h i thác đất, cát trái phép tại hu vực Cụm CN An L u do cả h i đều
c lỗi và hai Công ty thống nhất nộp tiền để thực hiện hắc phục hậu quả theo
r nh giới h i thác đất, cát trái phép đ ợc tính ngoài vệt cây nh củ Cụm CN
An L u, với diện tích: 2.905,8m2 và hối l ợng: 4.358,7m3. Đồng th i, UBND
th
đ gi o Phòng Tài nguyên - Môi tr ng cập nhật giá đất, cát s n lấp mặt
bằng tại th i điểm s i phạm và ác đ nh số tiền h i Công ty trên phải nộp để
thực hiện hắc phục hậu quả h i thác đất, cát trái phép là 130,761 triệu đồng
(theo Báo cáo số 90/BC-TNMT ngày 16/4/2018 của Phòng Tài nguyên - Môi
trường).
Tuy nhiên, theo văn bản phúc đáp củ Công ty TNHH XD&TM Công
Kin (tại Công văn số 37/CVCK ngày 02/5/2018) và Công ty CP Sản uất
Th ơng mại Hữu Ngh Đà Nẵng (tại Công văn số 10/CV-HNĐN ngày
19/4/2018) thì ch thực hiện đúng theo chỉ đạo củ UBND th
tại Thông báo
số 195/TB-UBND ngày 13/4/2018.
Do đ , để tiếp tục giải quyết ý iến cử tri trên, UBND th
đ tiếp tục
ban hành Công văn 757/UBND ngày 11/5/2018 chỉ đạo và đ làm việc với các
ngành liên quan và hai Công ty để giải quyết, theo đ yêu cầu h i Công ty trên
c văn bản phúc đáp việc thực hiện hắc phục hậu quả h i thác đất, cát trái
phép theo chỉ đạo củ UBND th
tại Thông báo số 195/TB-UBND ngày
13/4/2018 và báo cáo UBND th
tr ớc ngày 11/6/2018. Trong tr ng hợp h i
Công ty vẫn hông thực hiện hắc phục hậu quả h i thác đất, cát trái phép theo
Thông báo số 195/TB-UBND ngày 13/4/2018, UBND th
sẽ tiếp tục gi o
Công n th
tiếp tục điều tr , ác minh, làm rõ và ử lý việc h i thác đất, cát
trái phép tại Cụm Công nghiệp An L u theo quy đ nh củ pháp luật để làm cơ sở
trả l i ý iến cử tri.
II. Về lĩnh vực công nghiệp, XD, GPMB, TĐC: (Có 16 nội dung)
* Những nội dung đã giải quyết: (07 nội dung)
1/ Vừa qua trong chương trình cải tạo mạng lưới điện, ngành điện lực
đã tận dụng lại trụ điện cũ của dân để kéo dây điện trần độ võng thấp gây mất
an toàn cho nhân dân tại Thôn Hòa Giang - Điện Trung (ở nhóm 1, tổ 2
khoảng 200m). Cử tri kiến nghị thị xã can thiệp với Điện lực Duy Xuyên sớm
nâng cấp và cải tạo lại đường dây điện này.
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Hệ thống l ới điện hạ thế phục vụ sinh hoạt củ nhân dân thôn Hò Gi ng
đến n y toàn bộ đ đ ợc đầu t cải tạo, đảm bảo cung cấp điện và đảm bảo n
toàn cho nhân dân khu vực này.
2/ Cử tri xã Điện Thắng Nam đề nghị thị xã lắp đặt hệ thống điện chiếu
sáng cho tuyến đường vào Cụm CN Trảng Nhật để đảm bảo giao thông đi lại
cho nhân dân, đồng thời đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên tuyến đường
này.
Công trình điện chiếu sáng đ ng ĐH5 (đường vào Cụm CN Trảng Nhật Đoạn từ QL1A đến đường ĐH1) đ ợc UBND th
Điện Bàn phê duyệt Báo
cáo inh tế - ỹ thuật tại Quyết đ nh số 17091/QĐ-UBND ngày 25/10/2017, với
quy mô: Xây dựng mới 4.216 mét đ ng dây điện chiếu sáng dùng cáp vặn oắn
ABC(5x25) và ABC(5x16), lắp mới 97 bộ đèn Led 150W trên cần đèn chữ S
v ơn 2,5m, ây dựng mới 02 tủ điều hiển chiếu sáng 03 chế độ vận hành tự
động. Tổng mức đầu t 1.992.584.000 đồng.
Đến n y, công trình đ đ ợc triển h i thi công ong, tổ chức đ ng điện
chiếu sáng phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân từ ngày 17/3/2018 và nghiệm
thu hoàn thành, bàn gi o công trình đ vào sử dụng trong tháng 4/2018.
3/ Cử tri đề nghị khắc phục các điểm đấu nối của tuyến đường ĐH6 với
đường dân sinh nhằm đảm bảo đi lại tại vùng dự án.
Về vấn đề này, đến n y đơn v thi công hắc phục hoàn thành các điểm
đấu nối đ ng dân sinh hiện trạng do ảnh h ởng trong quá trình thi công ây
dựng, đảm bảo đi lại cho nhân dân trong vùng dự án.
4/ Việc khắc phục những ảnh hưởng sau lũ đợt tháng 11/2017 đối với
đất sản xuất và đường dân sinh tại dự án Trường bắn, thao trường huấn
luyện của BCHQS thị xã Điện Bàn theo kiến nghị của cử tri thôn 5 Châu Bí,
xã Điện Tiến.
Về vấn đề này, sau khi khảo sát, kiểm tra thực tế hiện tr ng, phạm vi b
ảnh h ởng do sạt lở đất củ công trình Tr ng bắn, th o tr ng huấn luyện của
BCHQS th
Điện Bàn chảy ra ruộng lúa củ bà con nhân dân đ ng sản xuất
tại thôn 5 Châu Bí, Điện Tiến và đ giải quyết nh s u:
- Phần diện tích đất lúa b đất, đá của công trình sạt lở chảy ra do ảnh
h ởng củ cơn b o, lũ số 12 với diện tích khoảng 500m2 do hộ ông Hồ Công
Chiến sản xuất, canh tác. Phần diện tích đất này b đất, đá lẫn vào nên không thể
sản xuất lú đ ợc, hộ ông Hồ Công Chiến đề ngh hỗ trợ 5,0 triệu đồng để hộ
dân tự khắc phục c nh tác. Ngày 22/12/2017, đơn v thi công đ hỗ trợ, chi trả
số tiền nêu trên cho hộ gi đình. (có ký biên bản nhận tiền).
- Phần diện tích đất lúa lân cận xung quanh diện tích đất lúa của hộ ông
Hồ Công Chiến chỉ b bùn lắng, với sự vận động củ UBND
Điện Tiến thì
các hộ dân đ cày ruộng và tiếp tục sản xuất đ ợc.
- Về việc hoàn trả đ ng dân sinh b sạt lở cho nhân dân tại thôn 5 Châu
Bí,
Điện Tiến: Đơn v thi công đ tiến hành san ủi và vét m ơng h i bên
đ ng dân sinh để hoàn trả đ ng lại cho bà con nhân dân trong tháng 12/2017.
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5/ Việc đắp lại đường công vụ và làm lại cầu tạm tại dự án Cầu Đông
Hồ - Điện Hòa.
Về vấn đề này, ngày 24/12/2017 nhà thầu thi công đ thi công ong
đ ng công vụ và cầu tạm, đảm bảo tốt cho việc đi lại củ bà con nhân dân cho
đến n y.
6/ Tuyến đường ĐX5 từ Điện Thắng Trung đi Điện Thắng Nam được
UBND tỉnh có Quyết định công nhận là đường ĐH15, hiện nay tuyến đường
này xuống cấp trầm trọng, nguy cơ mất an toàn giao thông. Đề nghị thị xã có
kế hoạch duy tu bảo dưỡng để đảm bảo an toàn đi lại cho nhân dân.
Tuyến đ ng này, hiện n y, đ đ ợc duy tu, bảo d ỡng hoàn thành, đảm
bảo n toàn đi lại cho nhân dân.
7/ Cử tri đề nghị lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên Cầu Câu Lâu cũ
nhằm đảm bảo an toàn đi lại cho nhân dân.
Cầu Câu Lâu (cũ) thuộc trách nhiệm quản lý củ UBND huyện Duy
Xuyên, việc lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên cầu do UBND huyện Duy
Xuyên chỉ đạo các đơn v chuyên ngành củ huyện thực hiện. UBND th
đ
gửi văn bản đề ngh huyện Duy Xuyên phối hợp giải quyết (Tại Công văn số
503/UBND ngày 22/3/2018 của UBND thị xã). Hiện n y, UND huyện Duy
uyên đ ng chỉ đạo ngành chức năng iểm tr , giải quyết.
*Những nội dung đã và đang tiếp tục giải quyết: (09 nội dung)
1/ Cử tri kiến nghị về: “Đền bù nứt nhà, hư hỏng nhà do làm đường
ĐT609”.
Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT609 từ Km0+0.00 đến Km13+591 do
B n Quản lý Dự án Đầu t ây dựng tỉnh Quảng N m làm Chủ đầu t và đ ợc
triển h i đầu t ây dựng thành 02 phân đoạn:
- Phân đoạn 1: từ Km8+360 ( Điện Thọ) – Km13+581,13 ( Điện
Hồng - giáp huyện Đại Lộc). Công trình đ ợc hởi công từ tháng 01/2016 và
hoàn thành vào tháng 06/2017.
- Phân đoạn 2: từ Km0+0.00 (Vĩnh Điện – giáp QLIA) - Km8+360 (xã
Điện Thọ). Công trình đ ợc hởi công từ tháng 06/2016 và dự iến hoàn thành
vào tháng 05/2018.
Về công tác kiểm tra, đo đạc, giám định vết nứt, đến n y, đ iểm tr , đo
đạt, giám đ nh các hộ dân c đơn iến ngh . Cụ thể nh s u:
- Phân đoạn 1: Tổng số hộ đ đ ợc giám đ nh là 472 hộ dân.
- Phân đoạn 2: Tổng số hộ đ đ ợc giám đ nh là 665/698 hộ dân.
Về kế hoạch chi trả tiền:
- Đối với phân đoạn 1 (Km8+360 – Km13+581,13): Hiện n y, đ vận
động đ ợc 337/472 thống nhất nhận tiền, BQL Dự án đầu t ây dựng tỉnh c m
ết sẽ chi trả cho hộ dân tr ớc ngày 29/6/2018 (theo Công văn 249/BQL-QLDA2
ngày 05/6/2018 của BQL Dự án đầu tư xây dựng tỉnh)
- Đối với các hộ còn lại của Phân đoạn 1 và các hộ tại Phân đoạn 2 của
dự án: UBND th
đ đề ngh BQL Dự án đầu t ây dựng tỉnh tập trung phối
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hợp với các ngành, đơn v liên qu n tổ chức giám đ nh lại và hoàn thành hồ sơ
thủ tục, tiến hành chi trả cho dân trong năm 2018.
- Riêng đối với 73 tr ng hợp bổ sung củ Điện Hồng (theo Tờ trình số
87/TTr-UBND ngày 21/5/2018 của UBND xã Điện Hồng), BQL Dự án đầu t
ây dựng tỉnh đ c Công văn 230/BQL-QLDA2 ngày 29/5/2018 phúc đáp
Điện Hồng, đề ngh
Điện Hồng tuyên truyền, vận động nhân dân.
2/ Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ tái định cư
của dự án Lô đô thị số 9 còn quá chậm gây phiền hà cho dân, cử tri Điện
Ngọc đề nghị thị xã can thiệp.
- Đối với các hộ b ảnh h ởng Khu đô th số 9 đ đ ợc phê duyệt ph ơng
án tái đ nh c gồm: 61 hộ, t ơng ứng 83 lô tái đ nh c (Tại Quyết định số
11789/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 và Quyết định số 12199/QĐ-UBND ngày
12/6/2017), đến n y đ cấp giấy chứng nhận QSD đất đ ợc 40 hộ, t ơng ứng 58
lô. Còn 21 hộ, t ơng ứng 25 lô ch đ ợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất (trong đó có 10 hộ, tương ứng 14 lô đã được hoàn chỉnh hồ sơ và nộp tại
Trung tâm hành chính công thị xã nhưng đang vướng một số nội dung hồ sơ, thủ
tục; 3 hộ, tương ứng 3 lô đang lập thủ tục đề nghị cấp giấy CNQSD đất; 8 hộ,
tương ứng 9 lô chưa lập hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSD đất do các hộ này chưa
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo phương án được phê
duyệt).
- Riêng đối với 28 hộ (gi i đoạn 2) đ ét tái đ nh c , đ nhận tiền đền bù,
đ nhận đất tái đ nh c nh ng ch trình phê duyệt đ ợc ph ơng án tái đ nh c ,
nên ch c cơ sở để lập hồ sơ đề ngh cấp giấy CN QSD đất.
Để giải quyết các nội dung v ớng mắc trên, giải quyết việc cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, UBND th
đ tiếp tục yêu cầu
Công ty CP ây dựng cấp thoát n ớc Quảng N m phối hợp với Phòng Tài
nguyên - Môi tr ng, Chi nhánh Văn phòng Đăng ý và các đơn v liên qu n
giải quyết các vấn đề v ớng mắc; đồng th i, yêu cầu Công ty CP ây dựng cấp
thoát n ớc Quảng N m c văn bản trình tỉnh in ý iến chỉ đạo về nộp tiền sử
dụng đất, giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất củ 10 tr ng hợp,
t ơng ứng 14 lô trên và đề ngh UBND tỉnh họp chỉ đạo giải quyết 28 hộ củ
gi i đoạn 2.
3/ Cử tri đề nghị giải quyết vấn đề thoát nước tại khu phố chợ Điện
Ngọc:
Để giải quyết vấn đề này, tr ớc mắt, Công ty CP Cấp thoát n ớc Quảng
Nam đ phối hợp với chính quyền đ ph ơng vận động các hộ ảnh h ởng dự án
Khu đô th số 9 mở rộng, thuộc hành l ng tuyến m ơng thoát n ớc theo quy
hoạch nhận tiền đền bù tr ớc hi trình ph ơng án phê duyệt để di d i bàn gi o
mặt bằng thi công m ơng thoát n ớc, các hộ đ thống nhất nhận tiền đền bù và
bàn gi o mặt bằng thi công tuyến m ơng, đảm bảo thoát đ ợc n ớc trong th i
gi n vừ qu .
Về lâu dài, Công ty đ ng tiến hành thi công Hồ điều tiết và hệ thống
m ơng thoát n ớc theo quy hoạch tại những v trí đ đ ợc giải ph ng mặt bằng
để đảm bảo thoát n ớc tại hu vực.
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4/ Cử tri đề nghị Công ty Nguyên Thịnh Phát nạo vét, khơi thông đoạn
mương thoát nước dọc tuyến đường 773 để giải quyết tốt tình trạng thoát
nước khu phố chợ Điện Nam Trung.
Để giải quyết vấn đề này, tr ớc mắt, UBND th
đ chỉ đạo Phòng Tài
nguyên - Môi tr ng hợp đồng với Công ty Môi tr ng Quảng N m - Chi nhánh
Điện Bàn nạo vét tổ chức nạo vét xong cống, m ơng, hố g tại chợ Điện N m
Trung, cống Phẩm - cống Nồi, ph ng Điện Nam Trung, đến n y đảm bảo thoát
n ớc tại hu vực.
Về lâu dài, để thoát n ớc tại hu vực phải hớp nối hệ thống thoát n ớc
củ hu phố chợ với hệ thống thoát n ớc chung, tuy nhiên việc hơi thông
m ơng này hiện gặp rất nhiều h hăn do các hộ dân tại hu vực hông chấp
nhận ph ơng án đền bù và nhiều hộ tái lấn chiếm; để giải quyết vấn đề này
UBND th
đ tổ chức nhiều buổi làm việc và b n hành các văn bản chỉ đạo
các ngành, đơn v , đ ph ơng liên qu n tập trung thực hiện (cụ thể: Thông báo
số 530/TB- UBND ngày 27/10/2015, Thông báo số 161/TB-UBND ngày 18/4/2017,
Thông báo 468/TB-UBND ngày 08/9/2017, Thông báo 617/TB-UBND ngày
22/11/2017, Công văn số 841/UBND ngày 21/5/2018, Thông báo số 274/TBUBND ngày 06/6/2018); đồng th i yêu cầu UBND ph ng Điện N m Trung tiếp
tục vận động các hộ dân bàn gi o mặt bằng để triển h i dự án.
5/ Năm 2009 HTX NN Điện Nam 3 bàn giao lưới điện cho Điện lực
quản lý nhưng hiện nay một số tuyến hệ thống dây dẫn xuống cấp như khối
Cổ An 1, một số tuyến không được đầu tư trụ và dây dẫn như khối Cổ An 3,
Cổ An 4 (một số hộ dân kéo đường dây gần 200m, trụ tre, trụ bạc hà…) dễ
xảy ra sự cố nhất là vào mùa mưa, bão. Nhiều lần cử tri kiến nghị Điện lực
nhưng chưa được giải quyết, đề nghị UBND thị xã can thiệp.
- Đ ng dây hạ thế cấp điện hối Cổ An 1 thuộc trạm Điện N m 3, Điện
lực Điện Bàn đ vệ sinh ẹp cáp, căng lại dây để đảm bảo cấp điện. Về lâu dài,
Điện lực đ đ vào ế hoạch Đầu t ây dựng vào năm 2019 để cải tạo tuyến
dây trần này thành cáp vặn oắn để đảm bảo n toàn cấp điện.
- Khối phố Cổ An 3, Cổ An 4: Hiện tại Điện lực đ ng triển h i thi công
đ ng dây trung hạ áp và TBA Cổ An, đến n y đ ng tiến hành dựng cột, dự iến
đ ng điện đ vào vận hành trong tháng 6/2018.
6/ Cử tri kiến nghị đầu tư, sửa chữa hệ thống điện trên tuyến đường ĐT
603 nối dài từ Tiểu đoàn 178 đến nhà ông Huỳnh Nga khối phố Giang Tắc và
hệ thống điện từ Nhà văn hóa Hà Dừa đi Giang Tắc, Nhà văn hóa Hà Dừa
đến nghĩa địa Hà Dừa.
- Đ ng dây hạ thế trên tuyến đ ng ĐT603 nối dài từ Tiểu đoàn 178 đến
nhà ông Huỳnh Ng hối phố Gi ng Tắc: đoạn đ ng này ng i dân hiện đ ng
mu điện trên l ới điện hạ thế củ HTX Điện Ngọc II quản lý, một số hộ dân
cuối tuyến đ ng thì mu điện trên l ới hạ thế thuộc trạm Thôn 3 Điện Ngọc
củ Điện lực. Để đảm bảo cấp điện cho các hộ dân hu vực Điện lực đ đ vào
ế hoạch đầu t ây dựng trong năm 2019 sẽ đầu t ây dựng 330m đ ng dây
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trung thế, 1 trạm 100 VA và 1900m đ ng dây hạ thế để cấp điện cho hu vực
này và hu vực lân cận.
- Đ ng dây hạ thế từ Nhà văn h Hà Dừ đi Gi ng Tắc đ c tuyến hạ
thế mới đ ợc đầu t củ dự án ADBAF3.
- Đ ng dây hạ thế từ Nhà văn h Hà Dừ đến nghĩ đ Hà Dừ : hu
vực này hiện c 4 hộ dân và một cơ sở làm bi mộ. Điện lực cũng đ đ vào ế
hoạch đầu t ây dựng năm 2019, ây dựng 1 trạm 100 VA s n tải cho trạm
Điện Ngọc 3-1 và 550m đ ng dây hạ thế để cấp điện cho các hộ dân ở
(3
nhánh hạ thế trong đó có nhánh theo kiến nghị).
7/ Cử tri kiến nghị: Cống thoát nước mở rộng (tuyến ĐT 605) gây ảnh
hưởng đến nhà văn hóa thôn Cẩm Văn Bắc- Điện Hồng khi có lũ xảy ra, cử
tri đề nghị xem xét chỉnh dòng để khỏi ảnh hưởng đến Nhà văn hóa thôn.
Về vấn đề này, UBND th
đ gi o Trung tâm Phát triển iểm tr , đề
uất h ớng giải quyết; trên cơ sở đ , UBND th
đ thống nhất các đề uất
(Xây dựng tường chắn bằng Bê tông cốt thép đảm bảo chống xói lỡ Nhà văn hóa
thôn Cẩm Văn Bắc, xã Điện Hồng; Thu hồi đất nông nghiệp của hộ Nguyễn
Thanh Hải, phần diện tích đất nằm về phía hạ lưu cống qua đường lý trình
Km12+310 tuyến ĐT605; Hỗ trợ 50% giá đất nông nghiệp vị trí 1(theo Quyết
định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam) của
hộ Hoàng Thị Xáo phía thượng lưu cống, diện tích 268,9m2 để cải tạo lại mặt
bằng phục vụ sản xuất) nhằm đảm bảo n toàn Nhà văn hóa thôn Cẩm Văn Bắc
hi bảo lũ ảy r (Tại Công văn 226/UBND ngày 02/02/2018 của UBND thị xã).
Đến n y, đối với t ng chắn chống i lở nhà văn h thôn Cẩm Văn
Bắc, hiện Sở Xây dựng đ ng thẩm đ nh hồ sơ thiết ế bản vẽ thi công và dự
toán, s u hi c ết quả thẩm đ nh củ Sở Xây dựng, UBND th
sẽ phê duyệt
ph ơng án để triển h i thực hiện; đồng th i, UBND th
đ b n hành văn bản
trình tỉnh đề ngh UBND tỉnh Quảng N m thống nhất chủ tr ơng thu hồi 816m2
đất củ ông Nguyễn Th nh Hải phí hạ l u và hỗ trợ 50 % chi phí cải tạo đối với
diện tích 268,9m2 đất phí th ợng l u củ hộ bà Hoàng Th Xáo nằm ngoài vạch
giải ph ng bằng dự án để đảm bảo quyền lợi cho nhân dân.
8/ Tuyến đường ĐT605 đoạn từ đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi
đến cầu Cẩm lý xã Điện Tiến đã hoàn thành, bà con cử tri đề nghị UBND thị
xã bố trí kinh phí để lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng để nhân dân yên tâm đi
lại vào ban đêm.
Về vấn đề này, ngành chức năng củ th
đ ng hoàn thiện các thủ tục
hồ sơ theo qui đ nh để triển h i thi công công trình điện chiếu sáng đ ng
ĐT605, dự iến hoàn thành và bàn gi o đ vào sử dụng cuối tháng 6/2018.
9/ Cử tri xã Điện Thắng Bắc đề nghị UBND thị xã có kế hoạch sớm
sửa chữa đường ĐH 1 đoạn giáp Quốc lộ 1A đến Điện Hòa, hiện nay đoạn
này bị hư hỏng nặng.
Về vấn đề này, hiện n y UBND th
đ hoàn lự chọn nhà đầu t để
triển h i thi công ây dựng, dự iến thi công hoàn thành vào cuối tháng 6/2018
để phục vụ việc đi lại củ nhân dân.
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III. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội: (Có 05 nội dung)
* Những nội dung đã giải quyết: ( 02 nội dung)
1/ Hiện nay, đa số các trường mầm non cho các tổ chức, cá nhân bên
ngoài đến tổ chức các hoạt động ngoài chương trình học chính khóa tại
trường và ngay trong giờ học chính của trẻ như: erobic, mỹ thuật, tiếng
anh…Phụ huynh học sinh có điều kiện tự nguyện đăng ký tham gia cho trẻ.
Tuy nhiên, cử tri lo lắng việc tổ chức các hoạt động ngoài chương trình chính
khóa này ngay trong giờ học chính sẽ ảnh hưởng đến chương trình giáo dục
chung của trẻ, đồng thời, sẽ xuất hiện tình trạng một số em đăng ký được học
một số em không đăng ký không được học trong giờ chính khóa, tạo tâm lý so
bì, phân biệt giàu nghèo giữa các em, ảnh hưởng không tốt đến quá trình
hình thành và phát triển nhân cách của trẻ.
Về vấn đề này, UBND th
đ gi o trách nhiệm cho Phòng Giáo dục Đào tạo iểm tr , giải quyết; trên cơ sở đ , Phòng Giáo dục - Đào tạo đ b n
hành các văn bản, tổ chức họp Hiệu tr ởng các tr ng để quán triệt; chấn chỉnh
tình hình dạy Aerobic cũng nh tổ chức dạy thêm các môn học năng hiếu hác
trong các cơ sở giáo dục mầm non, mẫu giáo trực thuộc th
(Công văn số
03/PGDĐT-GDMN ngày 08/01/2018 của Phòng GD - ĐT). Đồng th i, th ng
uyên tổ chức các cuộc iểm tr đột uất, đến n y các tr ng đ tổ chức dạy học
các môn năng hiếu hợp lý đúng theo quy đ nh, hông ảnh h ởng đến ch ơng
trình học chính h củ trẻ.
2/ Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo ngành chức năng tăng cường việc
kiểm tra, giám sát, xử lý kiên quyết đối với các doanh nghiệp không thực hiện
đảm bảo các chính sách về BHXH, BHYT cho người lao động.
Về vấn đề này, UBND th
đ gi o Phòng L o động - TB&XH chủ trì,
phối hợp với các cơ qu n, b n, ngành liên qu n tổ chức iểm tr ; ết quả, hiện
n y, trên đ bàn th
c 545 do nh nghiệp đ ng hoạt động, tính đến cuối năm
2017, toàn th
c 443/545 đơn v th m gi BHXH, BHYT, BHTN cho ng i
l o động đạt tỉ lệ 81,3%. Các do nh nghiệp còn lại c số l o động ít, sản uất
inh do nh hông ổn đ nh, công việc m ng tính chất th i vụ nên ch th m gi
BHXH, BHYT cho ng i l o động. Hiện n y một vài đơn v ch thực hiện tốt
chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho ng i l o động nh th m
gi BHXH ch đủ số l o động, trích nộp BHXH ch đúng với mức tiền l ơng,
tính đến 31/12/2017, số tiền nợ 11,5 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 2,9%. Phần lớn nợ
BHXH d ới 3 tháng, tập trung chủ yếu các do nh nghiệp c qui mô sản uất
nhỏ, lẻ.
Qu đợt iểm tr , Đội iểm tr liên ngành th
đ nhắc nhở và đề ngh
các do nh nghiệp phải tiến hành hắc phục các nội dung ch thực hiện hoặc
thực hiện ch đầy đủ. Điến n y, các do nh nghiệp đ thực hiện t ơng đối đầy
đủ các chính sách liên qu n đến lợi ích củ ng i l o động nh trích nộp
BHXH, BHYT, BHTN.
Ngoài r , để chấn chỉnh tình hình trên, trong năm 2018, Sở L o động Th ơng binh và X hội tỉnh Quảng N m và các b n, ngành liên qu n tổ chức
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iểm tr , th nh tr về pháp luật l o động từ 12-15 do nh nghiệp trên đ bàn th
liên qu n đến các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
*Những nội dung đã và đang tiếp tục giải quyết: (03 nội dung)
1/ Cử tri Điện Nam Bắc không đồng tình với trả lời của UBND thị xã về
nội dung: trận đánh của 07 Dũng sĩ Điện Nam Bắc không đủ các yếu tố theo
quy định nên không thống nhất lập hồ sơ công nhận di tích. Vì trận đánh của
07 dũng sĩ Điện Nam tại Miếu Lợi, Cẩm Sa đã được ghi nhận trong quyển
Lịch sử Đảng bộ Điện Bàn giai đoạn 1945-1975 và trong quyển Kỷ yếu Quảng
Nam anh hùng. Do đó, cử tri tiếp tục đề UBND thị xã can thiệp để trình tỉnh
công nhận di tích lịch sử này.
Về trận đánh củ 07 Dũng sĩ Điện Nam Bắc, theo ý iến củ Trung tâm
Quản lý Di tích và D nh thắng thuộc Sở Văn h , Thể th o và Du l ch tỉnh
Quảng N m trả l i tại công văn số: 15-QLDTDT-NV, ngày ngày 03 tháng 3
năm 2014 nhận ét “Trận đánh củ 7 dũng sĩ Điện N m Bắc” hông đủ các yếu
tố theo quy đ nh tại Luật Di sản văn h nên hông thống nhất lập hồ sơ công
nhận di tích. Tuy nhiên, theo nguyện vọng củ cử tri ph ng Điện N m Bắc,
“Trận đánh 07 dũng sĩ củ Điện N m” tại Miếu Lợi, Cẩm S đ ghi nhận trong
quyển l ch sử Đảng bộ Điện Bàn gi i đoạn 1945-1975 và trong quyển ỷ yếu
Quảng N m nh hùng. Do đ , cử tri tiếp tục đề ngh UBND th
c n thiệp để
trình tỉnh công nhận di tích này. UBND th
đ gi o Trung tâm Văn h – Thể
th o th
Điện Bàn đ phối hợp với UBND ph ng Điện N m Bắc về các thủ
tục, quy trình lập lại hồ sơ thỏ thuận để trình Sở Văn h , Thể th o và Du l ch
tỉnh Quảng N m thỏ thuận. Trong đ c việc hảo sát đo dạc, chụp ảnh hảo
tả, thu thập ý iến nhân chứng đ từng chứng iến sự iện để tập hợp và viết nội
dung lý l ch di tích. Hiện n y, việc lập hồ sơ đ ng trong quá trình hoàn thiện và
dự iến trình Sở Văn h , Thể th o và Du l ch tỉnh Quảng N m trong tháng
6/2018.
2/ Cử tri phường Điện Dương đề nghị UBND thị xã thực hiện việc hỗ
trợ kinh phí cho lực lượng Công an xã nghỉ việc và một số chính sách khác
theo quy định tại Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính
phủ.
Để giải quyết vấn đề này, UBND th
đ b n hành h ớng dẫn cụ thể về
lập hồ sơ, thủ tục để các đ ph ơng triển h i thực hiện. Đến n y, UBND th
đ nhận đ ợc 33 hồ sơ đề ngh giải quyết chế độ. Ủy b n nhân dân th
đ gi o
Phòng Nội vụ, phối hợp cùng Công n th
iểm tr , rà soát th m m u UBND
th
giải quyết theo quy đ nh.
3/ Hiện nay hệ thống dây, trụ viễn thông chằng chịt ảnh hưởng đến an
toàn giao thông và gây mất mỹ quan, có địa phương xảy ra tai nạn chết
người. Do đó, cử tri thôn Phong Ngũ Tây, Phong Lục Đông- Điện Thắng
Nam và phường Điện Ngọc kiến nghị các ngành chức năng sớm có kế hoạch
bố trí lại mạng lưới viễn thông.
Về vấn đề này, UBND th
đ làm việc với các doanh nghiệp, các đơn
v c liên qu n để khảo sát c ph ơng án chỉnh trang toàn bộ hệ thống dây, trụ

13

viễn thông khu vực trên đ a bàn th xã. Các doanh nghiệp Viettel, VNPT và FPT
tiến hành hảo sát tại Thôn Phong Ngũ Tây, Phong Lục Đông-Điện Thắng N m
và tuyến ĐT 607 Ph ng Điện Ngọc. S u hi hảo sát, các đơn v đ cử lực
l ợng công nhân ỹ thuật p th i b gọn hệ thống dây cáp viễn thông tại Thôn
Phong Ngũ Tây, Phong Lục Đông, Điện Thắng N m và tuyến 607 Ph ng Điện
Ngọc hoàn thành ngày 26/01/2018.
Ngoài ra, UBND th xã gửi văn bản đề ngh Sở Thông tin - Truyền thông
tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông có kế hoạch chỉnh trang hạ tầng kỹ
thuật đảm bảo mỹ qu n trên đ a bàn. Ngày 06/4/2018, Sở Thông tin & Truyền
thông đ b n hành Công văn số 279/STTTT-BCVT về việc h ớng dẫn lập ế
hoạch ngầm h , chỉnh tr ng cáp viễn thông trên đ bàn toàn tỉnh. Trong th i
gi n đến, UBND th
sẽ chỉ đạo các ngành, iểm tr giám sát việc thực hiện
chỉnh tr ng, ngầm h cáp viễn thông trên đ bàn th
theo Công văn số
279/STTTT-BCVT ngày 06/4/2018 củ Sở TT&TT và Quyết đ nh số
26/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 củ tỉnh Quảng N m.
IV. Những nội dung đã kiến nghị tỉnh giải quyết:
Đối với những nội dung vượt thẩm quyền giải quyết, UBND thị xã đã
kiến nghị tỉnh chỉ đạo, giải quyết tại Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày
11/01/2018: (Có 11 nội dung)
1/ Cử tri ph ng Điện Ngọc, th
Điện Bàn iến ngh các cấp c thẩm
quyền bổ sung quy hoạch trồng cây nh vùng đệm ung qu nh Khu công
nghiệp Điện N m - Điện Ngọc để hạn chế về ô nhiễm môi tr ng.
2/ Trong đợt lũ tháng 11/2017 vừ qu đ gây sạt lở b è phí hạ l u mố
cầu đ ng sắt tại thôn Kỳ L m
Điện Qu ng, với chiều dài 20m, đ ph ơng
iến ngh UBND tỉnh iểm tr và iến ngh ngành đ ng sắt c giải pháp gi cố
để hỏi ảnh h ởng đến mố cầu, đồng th i hỏi ảnh h ởng đến hu dân c thôn
Kỳ L m.
3/ S u lũ lụt, đ ng ĐT610 B nhiều đoạn b
i lở nghiêm trọng và s u
hi nâng cấp do hông c hệ thống thoát n ớc dọc, dẫn đến ngập n ớc cục bộ
nhiều nơi ảnh h ởng đến gi o thông cũng nh dễ b sụt lún h hỏng, đồng th i
ảnh h ởng đến các hộ dân sinh sống gần đ , đề ngh ngành chức năng củ tỉnh
sớm hắc phục.
4/ Kiến ngh cấp trên nâng cấp đoạn đ ng ĐT610B (đoạn giáp nghĩ đ
Duy Xuyên) vì đến mù lũ, mực n ớc mới ở báo động 1 đ làm ngập đ ng,
chi cắt gi o thông toàn tuyến ĐT610B, gây ảnh h ởng rất lớn đến gi o thông
củ nhân dân 3
Gò Nổi, nhất là hông di chuyển đ ợc ng i bệnh và các
tr ng hợp cấp cứu lên chữ tr ở tuyến trên hi cần thiết.
5/ Đ ng QL1A đoạn phí Bắc uống dốc cầu Th nh Quýt,
Điện
Thắng Trung, th
Điện Bàn c nhiều đ ng gi o nh u với QL1A th ng
uyên ảy r t i nạn gi o thông. Do đ , để đảm bảo ATGT tại đoạn đ ng này,
đề ngh ngành chức năng lắp đặt đèn báo hiệu và g giảm tốc.
6/ Cử tri ph ng Điện D ơng, th
Điện Bàn đề ngh sớm lắp đặt hệ
thống đèn tín hiệu gi o thông tại Ng b Thống Nhất (trên tuyến ĐT 603).
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7/ Một số dự án trên đ bàn ph ng Điện D ơng chậm thực hiện gây ảnh
h ởng đến cuộc sống, sinh hoạt củ nhân dân. Đề ngh UBND tỉnh c giải pháp
iên quyết với các dự án chậm triển h i thực hiện nh : Dự án nạo vét Sông Cổ
Cò, một số dự án phát triển Du l ch,…
8/ Công tác bồi th ng giải ph ng mặt bằng còn gặp nhiều bất cập, giá
bồi th ng cho hộ dân quá thấp, hông t ơng ứng với giá củ nhà đầu t hi
h i thác, chuyển nh ợng; đồng th i, việc tính, áp dụng chính sách đền bù về
đất củ các hộ liền ề giữ h i hu vực hác nh u c chênh lệch rất lớn do đ
ảnh h ởng trực tiếp đến quyền lợi củ ng i dân. Đề ngh tỉnh em ét chỉ đạo
giải quyết những bất cập nêu trên.
9/ Cử tri Điện Tiến đề ngh th
iến ngh UBND tỉnh c ế hoạch trùng
tu các di tích l ch sử, văn h cấp tỉnh trên đ bàn th
n i chung và tại
Điện Tiến (nh : Nhà Th Tộc Hồ, Di tích Cấm Lớn, Đền Diệm Sơn) để các nơi
này thật sự trở thành nơi giáo dục truyền thống l ch sử cho thế hệ trẻ s u này.
10/ Hiện n y, th
Điện Bàn đ c 20 , ph ng đạt chuẩn quốc gi về
y tế, 01 Trung tâm Y tế, 01 bệnh viện tuyến huyện và 01 bệnh viện tuyến tỉnh,
c 24 bác sỹ đ ợc tập huấn về việc ác đ nh tình trạng nghiện nh ng cơ sở vật
chất củ Trung tâm Y tế hông đủ điều iện để l u giữ ng i nghiện, do đ
hông đủ chức năng ác đ nh tình trạng nghiện, việc đ ng i nghiện vào cơ
sở c i nghiện bắt buộc gặp nhiều h hăn. UBND th
Điện Bàn ính đề ngh
UBND tỉnh giải quyết bất cập nêu trên, tạo điều iện thuận lợi cho đ ph ơng
trong việc ác đ nh tình trạng nghiện cho ng i nghiện.
11/ Hiện n y, s u hi huyện Điện Bàn đ ợc công nhận là th
thì chế độ
hỗ trợ đối với cộng tác viên y tế hối phố quá thấp, chậm chi trả làm cho cộng
tác viên y tế hối phố ch yên tâm tập trung cho công tác, ảnh h ởng lớn đến
chất l ợng công tác dân số tại đ ph ơng. Đề ngh tỉnh em ét giải quyết bất
cập, tồn tại nêu trên để cộng tác viên dân số tại thôn yên tâm công tác, hoàn
thành tốt nhiệm vụ đ ợc gi o.
Trên đây là báo cáo ết quả giải quyết ý iến cử tri tr ớc và tại ỳ họp 05,
HĐND th
h XI, UBND th
ính báo cáo./.
Nơi nhận:
- Đại biểu HĐND th ;
- CT, PCT UBND th ;
- Các ngành, đ ph ơng;
- C, PVP HĐND&UBND th
- L u: VT.
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