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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 2019
(Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND thị xã khóa XI)

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 chỉ đạo, điều hành thực hiện các
nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đạt được những kết quả như
sau:
I
T U TH C HIỆN NHIỆM V 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019:
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 8.077,51 tỷ đồng,
t ng 9,45% so với cùng kỳ, đạt 45,6% KH; trong đó Khu CN Điện Nam - Điện
Ngọc ước đạt 6.194,22 tỷ đồng, t ng 12,44%; công nghiệp địa phương (Cụm CN
và xã, phường) ước đạt 1.883,29 tỷ đồng t ng 0,65% so với cùng kỳ.
Giá trị xuất kh u 6 tháng đ u n m ước đạt 172,84 triệu USD, so cùng kỳ
t ng 3,1%; giá trị nhập kh u ước đạt 121,21 triệu USD, t ng 2,9% so với cùng
kỳ.
Hoạt động thương mại, ịch vụ trên địa àn n định, hàng hoá trên thị
trường phong phú đa ạng đáp ứng nhu c u mua sắm, tiêu ùng của nhân ân.
Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được quan tâm thực hiện, đã t chức
kiểm tra, kiểm soát 138 vụ, kết quả xử lý VPHC 64 vụ, thu nộp ngân sách 132
triệu đồng.
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển công nghiệp thị xã Điện Bàn giai
đoạn 2016-2020; Đề án phát triển chợ, siêu thị trên địa àn giai đoạn 2016-2020.
1.2. Nông nghiệp - Lâm - Ngư nghiệp:
Về sản xuất vụ Đông Xuân n m 2018 - 2019: T ng iện tích gieo trồng là
11.258,75 ha đạt 99,1% so cùng kỳ vụ n m trước (giảm 98,33 ha), h u hết các
loại cây trồng đều giảm iện tích; n ng suất cây trồng đạt khá, cây lúa ước đạt
62,5 tạ/ha, cây ngô ước đạt 62,8 tạ/ha, t ng sản lượng lương thực có hạt ước đạt
41.022,9 tấn, bằng 97,7% so với cùng kỳ.
Nhìn chung, sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 đạt kết quả khá, ph n lớn
cây trồng đều được mùa, giá cả nông sản n định; một số mô hình liên kết sản
xuất được đ y mạnh, hình thành các chuỗi giá trị sản xuất trên cây rau, lúa giống,
lúa hữu cơ, cây lạc tại các xã Điện Minh, Điện Phương, Điện Thọ, Điện Quang,
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Điện Trung; tình trạng đất ruộng ỏ hoang, suy giảm thâm canh được khắc phục
n, người ân từng ước liên kết sản xuất theo mô hình tích tụ ruộng đất.
Chỉ đạo các địa phương triển khai công tác sản xuất vụ Hè Thu 2019, các
địa phương đã tiến hành vệ sinh đồng ruộng và t chức gieo sạ, đến nay đã gieo
sạ được 3.000/5.500 ha (đạt 54,5% KH).
Tình hình ch n nuôi gặp nhiều khó kh n, dịch bệnh diễn biến phức tạp, dịch
lở mồm, long móng trên đàn gia súc đã xảy ra tại một số địa phương Điện Tiến,
Điện Hòa, Điện Phương, Điện Thắng Bắc, Điện Thọ; dịch tả lợn Châu Phi xảy ra
tại Điện Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện Minh. UBND thị xã đã chỉ đạo các ngành,
địa phương tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống, ng n chặn dịch bệnh
bùng phát, lây lan trên điện rộng, đến nay dịch bệnh lở mồm, long móng đã được
kiểm soát, không phát sinh dịch mới.
Tiếp tục triển khai xây ựng các khu ân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã
nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay đã có 28 thôn được công nhận thôn nông thôn
mới kiểu mẫu. Xây ựng kế hoạch giữ chu n, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã
NTM, đ ng ký và triển khai xây ựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn
mới nâng cao giai đoạn 2019-2020.
T ng sản lượng thủy hải sản khai thác và nuôi trồng ước đạt 1.924,5 tấn,
t ng 3,63% so cùng kỳ, trong đó khai thác là 1.388,3 tấn, t ng 5,23% so với cùng
kỳ, thủy sản nuôi trồng đạt 434 tấn, xấp xỉ so với cùng kỳ.
1.3. Quy hoạch - Xây dựng cơ bản, GPMB:
T chức công bố Quyết định phê duyệt hồ sơ khớp nối, b sung và điều
chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị
mới Điện Nam Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Thông qua Hồ sơ đề xuất khu vực
phát triển đô thị Khu đô thị Điện Thắng và Khu đô thị Phương An, thị xã Điện
Bàn giai đoạn đến n m 2020 và n m 2030.
Công tác giải phóng mặt ằng được tập trung chỉ đạo thực hiện, đã phê
uyệt 23 phương án ồi thường của 17 ự án, với t ng giá trị ồi thường, hỗ trợ
là 137,1 tỷ đồng, t ng số hộ ảnh hưởng là 1.226 hộ, với t ng iện tích đất thu hồi
là 70,1 ha; tập trung vào các ự án: Đường ĐT607, ĐT609, Đường trục chính
khu đô thị Điện Nam Điện Ngọc, Đường Mai Đ ng Chơn nối ài, ĐH6, ĐH4, các
ự án khu ân cư, khu đô thị,...Tiếp tục xúc tiến hoàn thiện các thủ tục đ u tư,
triển khai đ u tư xây ựng các công trình trọng điểm của thị xã như: Trung tâm
Thể ục Thể thao Bắc Quảng Nam, Trung tâm V n hóa - Thể thao thị xã, đường
ĐH7, đường trục chính qua trung tâm thị xã Điện Bàn (đoạn từ ngã ba Cây Sợp
đến ngãy ba đường tránh Điện Minh), Trường THCS Điện Nam Đông,...
Đ y nhanh tiến độ thi công xây ựng các công trình hạ t ng đô thị, nông
thôn chuyển tiếp n m 2018; tích cực triển khai đ u tư xây ựng các công trình
mới n m 2019. Triển khai đ u tư xây ựng ự án đường giao thông nông thôn, đô
thị theo Đề án nâng cấp, mở rộng đường trục chính GTNT, đô thị 2019-2025.
Tình hình giải ngân vốn đ u tư xây ựng cơ ản tính đến 31/5/2019 đạt 21,2% so
với kế hoạch vốn (tương đương với 53,836/254,436 tỷ đồng).
Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn chú trọng thực hiện, đã t
chức kiểm tra trật tự xây dựng, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, lấn chiếm
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đất o nhà nước quản lý đối với 143 t chức, cá nhân trên địa àn, qua đó lập
biên bản vi phạm hành chính 13 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 10
trường hợp, phạt tiền trên 126 triệu đồng. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức
n ng liên quan, các địa phương t chức tháo ỡ, i ời các ki-ốt kinh oanh ất
động sản xây ựng trái phép trên vỉa hè, lề đường, lòng đường, đất các ự án…trên
địa àn thị xã.
1.4. Về công tác quản lý tài nguyên và môi trường:
Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường được tập trung thực hiện;
xây ựng, trình kế hoạch sử ụng đất n m 2019;
sung, điều chỉnh qui trình thủ
tục hành chính đất đai trên ph n mềm tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành
chính công; thực hiện nhiều giải pháp tác động vào thị trường ất động sản để
quản lý, kiểm soát hoạt động kinh oanh ất động sản trên địa àn.
Kiểm tra công tác ảo vệ môi trường của một số oanh nghiệp tại các cụm
công nghiệp trên địa àn; kiểm tra công tác cải tạo, phục hồi môi trường và công
tác ảo vệ môi trường đối với Công ty CP An Thịnh và Công ty CP Đ u tư và
Xây ựng 501. Tiếp tục thực hiện Đề án thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa
àn, triển khai thực hiện theo mô hình khoán hộ tại Điện Dương, Điện Minh.
Chỉ đạo t ng cường thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, chấn chỉnh tình
trạng khai thác khoáng sản trái phép trên các sông; thành lập Trạm Kiểm soát liên
ngành kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi. Trong 5 tháng, đã t
chức kiểm tra, phát hiện và xử lý VPHC 14 trường hợp về hành vi khai thác
khoáng sản trái phép trên địa àn, phạt tiền 279,5 triệu đồng.
1.5. Về Tài chính - Ngân sách.
T ng thu NSNN trên địa àn tính đến ngày 20/5/2019 là 1.033,521 tỷ đồng
đạt 42,7% ự toán và t ng 49,6% so với cùng kỳ, trong đó: thu nội địa 956,756 tỷ
đồng đạt 42,3% ự toán t ng 51,5% so với cùng kỳ. Ph n thị xã quản lý thu là
224,579 tỷ đồng đạt 64,46% ự toán, t ng 56,93% so với cùng kỳ.
T ng chi ngân sách địa phương đến ngày 20/5/2019 là 433,209 tỷ đồng đạt
32,6% so với ự toán và giảm 6,7% so với cùng kỳ.
2. Về Văn hoá - Xã hội:
T chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền, c động trực quan, các hoạt
động v n hóa, v n nghệ, thể dục - thể thao mừng các ngày lễ lớn. T chức “phát
động thực hiện Tháng thể thao và Tu n chạy Olympic vì sức khỏe toàn ân n m
2019. Xây ựng Kế hoạch t chức các hoạt động hưởng ứng N m u lịch Quốc
gia 2019. Chỉ đạo các ngành, địa phương t ng cường công tác quản lý, t chức lễ
hội và thực hiện nếp sống v n minh trong hoạt động lễ hội đ u n m và trong n m
2019. Kiểm tra tình hình hoạt động của 125 cơ sở internet, 36 cơ sở Karaoke trên
địa àn. T chức rà soát, lập anh mục đ u tư xây ựng, nâng cấp sửa chữa thiết
chế v n hóa tại các phường.
Kiểm tra, rà soát kế hoạch giữ chu n và nâng chu n đối với các trường học
trong n m 2019. Xây ựng Đề án sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học gắn
với bố trí đội ngũ cán ộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục - Đào tạo
thị xã Điện Bàn đến n m học 2020-2021. Triển khai Kế hoạch sắp xếp lại
trường, điểm trường, lớp học gắn với bố trí đội ngũ cán ộ quản lý, giáo viên,
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nhân viên ở các cơ sở giáo dục m m non, ph thông trên địa bàn thị xã 2019 và
Kế hoạch lắp đặt Camera cho các trường m m non - mẫu giáo công lập trên địa
bàn.
Công tác ch m sóc sức khoẻ an đ u cho nhân ân được chú trọng, đã
khám, điều trị 332.622 lượt người; trong đó khám và điều trị tại Trung tâm Y tế
và Trạm Y tế cơ sở 144.485 lượt người. Triển khai công tác ảo đảm an toàn
thực ph m trong ịp tết, mùa Lễ hội Xuân n m 2019 và “tháng hành động vì an
toàn thực ph m”, qua đó đã kiểm tra 54 cơ sở chế biến, kinh doanh thực ph m,
dịch vụ n uống trên địa àn, qua đó có 49/54 cơ sở đảm bảo vệ sinh an toàn
thực ph m (chiếm 90,7%) và 05/54 cơ sở vi phạm (chiếm 9,3%) và đã xử phạt 9
triệu đồng. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống
ịch ệnh sốt xuất huyết trên địa àn.
Công tác đền ơn, đáp nghĩa, ch m sóc người có công, đối tượng bảo trợ xã
hội được tập trung chỉ đạo. Kịp thời th m hỏi, động viên và tặng quà Tết của
Trung ương, tỉnh, thị xã, các t chức, cá nhân đến các đối tượng chính sách, bảo
trợ xã hội, người nghèo. Chỉ đạo các ngành, địa phương t chức rà soát việc hỗ
trợ người có công cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày
26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện Đề án Đào tạo nghề,
giải quyết lao động việc làm cho người lao động, đã giải quyết được 4.120/6.380
lao động, đạt 66,6% KH n m.
3. Nội ch nh:
T chức chặt chẽ lễ giao quân, ra quân huấn luyện n m 2019. Chỉ đạo các
địa phương chu n bị nội dung t chức đ ng ký thanh niên tu i 17 và hướng dẫn
công tác tuyển sinh quân sự theo quy định. Hoàn chỉnh hệ thống các v n kiện chỉ
đạo và chu n bị nội dung diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 05 xã, phường theo
chỉ tiêu. Hoàn thành công tác diễn tập tại Điện Phương và Điện Dương.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo nhất là
trong dịp Tết. Trong 5 tháng, đã xảy ra 41 vụ PPHS (giảm 03 vụ so với cùng kỳ);
tai nạn giao thông xảy ra 19 vụ, làm chết 16 người, bị thương 04 người. T ng
cường tu n tra kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, kết quả
xử phạt 786 trường hợp, thu nộp vào ngân sách nhà nước trên 605 triệu đồng. T
chức kiểm tra 45 cơ sở kinh oanh có điều kiện về an ninh trật tự, phát hiện, lập
biên bản vi phạm hành chính 22 trường hợp, xử phạt 16,5 triệu đồng.
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 08 cuộc thanh tra
kinh tế xã hội, đến nay đã an hành Kết luận thanh tra 03 cuộc1, kết quả đã phát
hiện sai phạm với t ng số tiền với t ng số tiền 219,219 triệu đồng và 71.678 m2
đất, kiến nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc chấn chỉnh rút kinh
nghiệm. Toàn thị xã tiếp nhận 331 đơn, giảm 135 đơn so với cùng kỳ, trong đó có
182 đơn thuộc th m quyền, đến nay đã giải quyết 145/182 đơn thuộc th m quyền,
đạt tỷ lệ 79,7%.
1

- Gồm: Thanh tra tình hình quản lý, sử ụng đất trang trại của à Nguyễn Thị Mai tại xã Điện Tiến; Thanh tra
tình hình quản lý, sử ụng đất trang trại của ông Mai Tấn Triển tại xã Điện Tiến; Thanh tra tình hình quản lý, sử
ụng đất trang trại của ông Nguyễn V n Kết và ông Nguyễn V n Đại tại xã Điện Thắng Nam.
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Thực hiện sắp xếp các cơ quan đơn vị theo chỉ đạo của trung ương, tỉnh;
thực hiện sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất và Trung Tâm giải phóng mặt
ằng thành Trung tâm phát triển Quỹ đất, Trung tâm V n hóa-Thể thao và Đài
Truyền thanh Truyền hình thành Trung tâm V n hóa-Thể thao và Truyền thanhTruyền hình; thực hiện thủ tục c ph n hóa Trung tâm tư vấn xây ựng; thực hiện
Phương án giải thể Trung tâm Hành chính công và kiện toàn Bộ phận tiếp nhận
và hoàn trả kết quả thị xã. Thực hiện chuyển đ i vị trí công tác theo Nghị định
158/2007/NĐ-CP, Nghị định 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ đối với 08 công
chức cấp xã và 09 viên chức là kế toán các đơn vị trường học. Triển khai việc sáp
nhập, củng cố t chức hoạt động thôn khối phố, đã sáp nhập 182 thôn, khối còn
140 thôn, khối phố (giảm 42 thôn, khối phố).
Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn,
trong 5 tháng, Trung tâm Hành chính công thị xã đã tiếp nhận 17.076 hồ sơ thuộc
các lĩnh vực (đất đai, xây ựng, lao động - thương inh, y tế, đ ng ký kinh oanh,
tư pháp, công an, ảo vệ môi trường), trong đó có 16.330 hồ sơ đã đến hẹn giải
quyết, kết quả đã giải quyết đúng hẹn 14.863/16.330 hồ sơ, còn 1.467 hồ sơ trễ
hẹn (chiếm tỷ lệ 9%); trong đó tất cả hồ sơ thủ tục thuộc các lĩnh vực đều được
giải quyết đúng hẹn, riêng hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai trễ hẹn 1.1467/9.523
(chiếm tỷ lệ 15%).
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, giá trị sản xuất
công nghiệp ước đạt 8.077,5 tỷ đồng, t ng 9,45% so với cùng kỳ, sản xuất nông
nghiệp đạt kế hoạch đề ra, thu ngân sách nhà nước trên địa àn đạt 1.033,521 tỷ
đồng, đạt 42,7% ự toán và t ng 49,6% so với cùng kỳ. Công tác kiểm tra, kiểm
soát, chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, mua bán kinh doanh
bất động sản, xây dựng trái phép trên địa àn được t ng cường. Tập trung chỉ
đạo, thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia c m, nhất là
dịch bệnh lở mồm long móng, dịch tả lợn Châu phi. Chỉ đạo các ngành tập trung
thực hiện công tác, chính sách đền ơn đáp nghĩa, ch m lo cho người có công, rà
soát việc hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐTTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung thực hiện sắp xếp thôn,
khối phố, các cơ quan đơn vị, trường, lớp học theo nghị quyết 19 của Trung
ương, chỉ đạo của UBND tỉnh. Các hoạt động v n hoá, thể thao iễn ra sôi n i;
công tác an sinh xã hội được đảm ảo, đời sống nhân ân được cải thiện; quốc
phòng được t ng cường, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, hoàn thành
iễn tập chiến đấu phòng thủ cho xã Điện Dương và Điện Phương.
Tuy nhiên, ên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Thị
xã Điện Bàn trong giai đoạn xây ựng phát triển, quá trình đô thị hóa iễn ra
nhanh, nhiều ự án lớn trên địa àn triển khai thực hiện kéo theo đó nhiều vấn đề
n y sinh đơn thư kiến nghị, khiếu nại gia t ng số lượng, tính chất phức tạp, nhiều
vụ việc không thể giải quyết ngày một ngày hai mà kéo ài tư n m này qua n m
khác o vượt th m quyền của thị xã; việc phát triển nhanh về hạ t ng, kèm theo
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những tác động từ giới môi giới ất động sản làm cho thị trường, giá cả ất động
sản t ng lên nhanh chóng, tạo cơn sốt về giá đất trên địa àn khiến công tác ồi
thường, giải phóng mặt ằng gặp không ít khó kh n, tiến độ thực hiện các ự án
có giải phóng mặt ằng chậm; giao ịch hồ sơ đất đai của thị xã t ng đột iến,
trong khi số lượng cán ộ, công chức không t ng (thậm chí là giảm theo chủ
trương tinh giảm iên chế của TW, tỉnh) làm cho số lượng hồ sơ giải quyết trể
t ng hẹn cao; tình hình ch n nuôi gặp nhiều khó kh n o ịch ệnh lở mồm, long
móng, ịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra trên địa àn; công tác quản lý trật tự xây
ựng trên địa àn chưa được kiểm tra và xử lý triệt để; ân số thị xã t ng nhanh
chủ yếu là o gia t ng ân số cơ học tạo áp lực lớn trong thực hiện các chính sách
về đảm ảo an sinh xã hội, trường lớp học, nhất là đội ngũ cán ộ giáo viên phục
vụ công tác giáo ục - đào tạo của thị xã; tình hình tội phạm iễn iến phức tạp,
nhất là tình trạng sử ụng trái phép chất ma túy, cờ ạc, cho vạy n ng lãi....
II/ NHIỆM V , CÔNG TÁC CHỦ Y U 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019.
- Tiếp tục thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác trọng tâm được
giao trong quý II/2019, triển khai thực hiện chương trình trọng tâm 6 tháng cuối
n m 2019 của thị xã, ngành, địa phương.
- Tập trung hoàn chỉnh các nội ung Kế hoạch, Đề án để trình HĐND thị
xã tại kỳ họp thứ 10, HĐND thị xã Khóa XI theo đúng yêu c u của HĐND thị xã
tại Thông áo số 20/TB-HĐND ngày 09/5/2019 và Công v n số 842/UBND ngày
22/5/2019 của UBND thị xã. Chu n ị nội ung và các điều kiện phục vụ tốt kỳ
họp thứ 10, HĐND thị xã Khóa XI.
- Đ y mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đ u tư, tạo điều kiện
cho các oanh nghiệp đ ng ký đ u tư vào các cụm công nghiệp. Xây dựng Đề án
đ u tư xây ựng hạ t ng và GPMB các cụm công nghiệp trên địa àn thị xã giai
đoạn 2019 - 2021, định hướng đến n m 2025.
- Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển chợ, siêu thị trên địa àn. Hỗ trợ, đôn
đốc đưa các chợ Phong Thử, Viêm Đông, Điện Nam Bắc vào hoạt động. T chức
kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng các chợ tạm, chợ cóc trên địa bàn. Tiếp tục thực
hiện kế hoạch khởi nghiệp sáng tạo trên địa àn thị xã Điện Bàn, giai đoạn 20182025.
- Phối hợp, thực hiện tốt các hoạt động quảng á, xúc tiến u lịch trên địa
àn thị xã; tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020.
Triển khai thực hiện các mô hình u lịch cộng đồng trên địa àn thị xã: homestay,
củng cố làng u lịch cộng đồng Triêm Tây. Rà soát, đánh giá lại hoạt động du
lịch ven iển, đề ra giải pháp, định hướng xúc tiến thu hút đ u tư, phát triển tiềm
n ng u lịch iển của thị xã.
- Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác sản xuất vụ Hè Thu n m 2019 đảm
ảo cơ cấu giống và kế hoạch đề ra. Xây ựng Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh
tế trang trại, kinh tế gia trại trên địa àn thị xã giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch
phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển các chuỗi sản
ph m và thu hút, khuyến khích oanh nghiệp đ u tư vào nông nghiệp, nông thôn
theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ nhằm giải quyết tình trạng đất ỏ
hoang và giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Tiếp tục triển khai xây
ựng Khu ân cư NTM kiểu mẫu, đ ng ký xây ựng xã NTM kiểu mẫu, xã NTM
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nâng cao giai đoạn 2019 - 2020. Tập trung thực hiện công tác theo i, giám sát
chặt chẽ iễn iến tình hình ịch ệnh trên địa àn, nhất là ịch lở mồm, long
móng và ịch tả lợn Châu Phi để kịp thời ng n chặn, xử lý ịch ệnh lây lan trên
iện rộng.
- Tiếp tục t chức rà soát Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000 ) các giai
đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn theo chỉ đạo
của UBND tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019.
Lập hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn. Đôn đốc tiến độ thực
hiện hồ sơ QHCT 1/500 Khu TTHC các xã thành phường: Điện Phương, Điện
Thắng Nam, Điện Thắng Bắc.
- Phối hợp với UBMTTQVN t chức phát động thực hiện hiệu quả “tháng
ảo trì đường giao thông nông thôn” n m 2019.
- Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả sử ụng đất
theo quy hoạch, kế hoạch sử ụng đất; xử lý nghiêm đối với các trường hợp
uông lỏng quản lý và sử ụng đất không đúng quy định. 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. Tiếp tục thực hiện Đề án thu gom và xử lý
chất thải rắn trên địa àn. T chức quy hoạch địa điểm và chu n ị đ u tư nhà
máy xử lý nước thải, rác thải trên địa àn thị xã. T chức quan trắc môi trường
nước, nước ng m trên địa àn thị xã (05 phường vùng Đông). Lập Kế hoạch sử
ụng đất, anh mục thu hồi đất n m 2020.
- Quản lý chặt chẽ tình hình thu, chi ngân sách để có giải pháp điều hành
ngân sách 6 tháng cuối n m đạt hiệu quả, đảm ảo tốt các mục tiêu phát triển của
địa phương.
- Chu n ị các điều kiện t chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học ph thông
n m học 2018- 2019. Triển khai các hoạt động hè cho thanh, thiếu niên gắn với
t chức các hoạt động tập huấn, thực hành kỹ n ng phòng, chống đuối nước, tai
nạn thương tích... nhằm hạn chế các rủi ro xảy ra đối với thanh, thiếu niên. Tiếp
tục thực hiện Kế hoạch sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học gắn với ố trí
đội ngũ cán ộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở các cơ sở giáo ục m m non, ph
thông trên địa àn thị xã 2019. Xây ựng Đề án tách trường THCS V Như
Hưng thành 03 trường, gồm: THCS V Như Hưng, THCS Điện Nam Đông và
THCS Điện Nam Bắc. Triển khai lắp đặt hệ thống camera cho các trường MNMG công lập, hướng tới lắp đặt đồng ộ cho các trường TH và THCS trên địa
bàn.
- Xây ựng Đề án đ u tư phát triển u lịch thị xã Điện Bàn gắn với ảo tồn
và phát huy giá trị các lễ hội truyền thống giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến
n m 2030. Hoàn chỉnh các nội ung t chức trại sáng tác điêu khắc anh nhân
Điện Bàn. Triển khai đ u tư xây ựng các thiết chế v n hóa tại các phường.
- T ng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của
cộng đồng về công tác đảm ảo vệ sinh an toàn thực ph m; phòng chống đuối
nước; phòng cháy, chữa cháy và phòng chống ịch ệnh mùa hè.
- T chức hội nghị tư vấn, định hướng giáo ục nghề nghiệp cho học sinh
tốt nghiệp THCS trên địa àn thị xã. Xây ựng Đề án xây ựng, nâng cấp các
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công trình Nghĩa trang liệt sỹ, Nhà ia tưởng niệm, ghi anh Anh hùng liệt sỹ.
Triển khai ph n mềm quản lý đối tượng người có công cách mạng của thị xã (tại
Phòng LĐTB&XH và 20 xã, phường). T chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật
về lao động của các oanh nghiệp tại các cụm, khu công nghiệp trên địa àn.
Tiếp tục thực hiện việc đ u tư xây mới và sửa chữa nhà ở người có công cách
mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 25/4/2013 của Thủ tướng Chính
Phủ. T chức Đối thoại về công tác chính sách người có công cách mạng.
- Thường xuyên theo i, đấu tranh, ng n chặn và xử lý nghiêm các vụ
phạm pháp hình sự, các loại tội phạm nguy hiểm trên địa àn, kiểm soát chặt chẽ
tình hình tại các điểm nóng về an ninh trật tự. Triển khai lắp đặt thiết ị Camera
giám sát an ninh và nhận iện số xe trên địa àn. Hoàn thành công tác iễn tập
chiến đấu phòng thủ tại Điện An, Điện Hồng, Điện Phong.
- Tiếp tục củng cố, kiện toàn t chức ộ máy của các cơ quan đơn vị theo
hướng tinh giảm iên chế theo tinh th n Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết
số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng, khóa XII. Xây ựng Đề án
về chuyển đ i vị trí công tác đối với cán ộ, công chức, viên chức tại các cơ
quan, đơn vị, địa phương, các trường học trực thuộc thị xã trong giai đoạn 2020 2025 theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định
150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính Phủ báo cáo UBND thị xã; Đề án
vị trí việc làm cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thị xã; Đề án đề
nghị công nhận 05 xã: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam,
Điện Phương, Điện Minh thành phường vào n m 2020.
- 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 2019, UBND thị xã
kính báo cáo./.
* Nơi nhận:
- Đại iểu HĐND thị xã;
- LĐ UBND thị xã;
- C, P, CV VP;
- Lưu VT.
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