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BÁO CÁO
Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước
và tại kỳ họp thứ 09, HĐND thị xã khóa XI
(Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND thị xã khóa XI)
Thực hiện Báo cáo số 72/BC-TTHĐ ngày 26/12/2018 về tổng hợp ý kiến
thảo luận ở Tổ tại kỳ họp thứ 09 HĐND Thị xã khoá XI và các văn bản khác củ
Th ng trực HĐND thị xã kh XI Uỷ b n nhân dân thị xã báo cáo kết quả giải
quyết nh s u:
I. Về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đất đai, môi trường: (có 12 nội
dung):
* Những nội dung đã giải quyết: (07 nội dung)
1. Đề nghị có cơ chế cho người dân trong vùng dự án được mua lại đất
tái định cư với giá đất tái định cư khi bị thu hồi đất nông nghiệp với diện tích
lớn nhằm tạo điều kiện để người dân có thêm điều kiện sớm ổn định cuộc
sống, đồng thời qua đó đẩy nhanh triển khai công tác giải phóng mặt bằng.
Về đề nghị cho các hộ khi bị thu hồi đất nông nghiệp với diện tích lớn
đ ợc mu lại đất tái định c với giá đất tái định c nh kiến nghị củ cử tri hiện
n y theo quy định củ Luật Đất đai 2013 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày
15/5/2014 củ Chính phủ quy định về bồi th ng hỗ trợ tái định c khi nhà
n ớc thu hồi đất; Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 về b n
hành Quy định về bồi th ng hỗ trợ tái định c khi Nhà n ớc thu hồi đất trên
đị bàn tỉnh Quảng N m; Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 về
sử đổi bổ sung một số Điều tại Quy định về bồi th ng hỗ trợ và tái định c
khi Nhà n ớc thu hồi đất trên đị bàn tỉnh Quảng N m b n hành kèm theo Quyết
định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 và Quyết định số 02/2016/QĐUBND ngày 15/01/2016 củ UBND tỉnh ch c quy định về vấn đề này nên
ch c cơ sở để giải quyết.
Tuy nhiên về lâu dài UBND thị xã tiếp thu kiến nghị củ cử tri để kiến
nghị các cơ qu n chức năng củ tỉnh Trung ơng xem xét điều chỉnh vào những
năm tiếp theo.
2. Đề nghị có sự điều chỉnh giá đất nông nghiệp hằng năm cho phù hợp
giá thị trường để người dân không bị thiệt thòi về quyền lợi trong giải phóng
mặt bằng.
Theo bảng giá đất nông nghiệp đ ợc phê duyệt tại Quyết định số
20/2018/QĐ-UBND về bảng giá đất năm 2019 củ tỉnh Quảng N m thì giá đất
nông nghiệp củ Điện Bàn chỉ thấp hơn thành phố Hội An và c o hơn so với các
huyện Duy Xuyên Đại Lộc…Riêng đối với các ph ng thì giá đất bồi th ng
bằng 02 lần giá đất nông nghiệp do UBND tỉnh Quy định (Điều 8, Quyết định số
48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014). Vậy giá đất nông nghiệp hiện tại củ Điện
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Bàn t ơng đối phù hợp với các huyện lân cận. Bên cạnh đ ngoài việc bồi
th ng về đất thì còn đ ợc hỗ trợ ổn định đ i sống và sản xuất hỗ trợ đào tạo và
chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm hỗ trợ khác.
Tuy nhiên về lâu dài UBND thị xã tiếp thu kiến nghị củ cử tri để kiến
nghị các cơ qu n chức năng củ tỉnh xem xét thẩm định điều chỉnh giá đất nông
nghiệp trong lần phê duyệt bảng giá đất vào những năm tiếp theo.
3. Đề nghị Ban Quản lý Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc có
phương án xử lý đối với các Công ty trong khu công nghiệp Điện Nam - Điện
Ngọc đổ rác bừa bãi, đổ trộm, nhất vào ban đêm tại cuối tuyến đường thanh
niên đến đường ra nghĩa địa, khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc.
Để giải quyết vấn đề cử tri kiến nghị BQL Khu công nghiệp Điện N m Điện Ngọc đã phối hợp với UBND ph ng Điện N m Bắc và các cơ qu n chức
năng tăng c ng công tác tuần tr kiểm soát việc xả thải (n ớc thải rác thải …)
củ các do nh nghiệp trong Khu Công nghiệp r môi tr ng tại khối phố Cẩm S
qu đ UBND ph ng Điện N m Bắc đã lập biên bản xử lý 02 tr ng hợp chở
chất thải rắn từ Đà Nẵng về đổ r môi tr ng tại khối phố Cẩm S ph ng Điện
N m Bắc. Đồng th i BQL Khu công nghiệp Điện N m - Điện Ngọc đã tổ chức
quán triệt nhắc nhở các do nh nghiệp hợp đồng với các đơn vị c chức năng xử
lý rác thải theo qui định không đổ r môi tr ng gây ô nhiễm và đ vào khung
quản lý bằng Quy chế quản lý xây dựng và Quy chế quản lý môi tr ng trong
Khu công nghiệp Điện N m - Điện Ngọc.
Trong th i gi n đến đề nghị BQL Khu công nghiệp Điện N m - Điện
Ngọc UBND ph ng Điện N m Bắc tiếp tục phối hợp với ngành chức năng tăng
c ng công tác kiểm tr giám sát nhằm kịp th i phát hiện chấn chỉnh các hành
vi vi phạm củ các do nh nghiệp trong và ngoài Khu công nghiệp gây r tại khối
phố Cẩm S ph ng Điện N m Bắc.
4. Trại gà ông Trương Công Lanh gây ô nhiễm môi trường rất nặng, đề
nghị di dời khỏi khu vực dân cư.
Để giải quyết vấn đề này UBND xã Điện Thắng Trung đã làm việc với
chủ trại gà Ông Tr ơng Công L nh ông L nh đã c m kết giảm đàn và c biện
pháp xử lý vệ sinh th ng xuyên. Hiện n y tình hình bốc mùi hôi thối xung
qu nh khu vực trại gà ông Lanh đã giảm đáng kể vệ sinh môi tr ng tại khu vực
cơ bản đ ợc đảm bảo.
Đồng th i xã Điện Thắng Trung cũng đã tổ chức rà soát quỹ đất để c
biện pháp xử lý di d i trại gà ông Tr ơng Công L nh ra khỏi khu dân c tuy
nhiên theo quy hoạch phân khu đô thị Điện Thắng thì không có diện tích để phát
triển nông nghiệp chăn nuôi tại đị ph ơng; bên cạnh đ trại già ông Tr ơng
Công L nh nằm trong quy hoạch dự án khu dân c Phúc Thành đã đ ợc UBND
tỉnh phê duyệt Đề án phát triển nhà ở triển kh i thực hiện trong năm 2019- 2020,
khi dự án đ ợc triển kh i thực hiện sẽ chấm dứt hoạt động chăn nuôi củ hộ.
5. Năm 2018, xã Điện Minh thực hiện dồn điền đổi thửa 69 ha đất bãi
bồi. Trong khi đó, cơ chế hỗ trợ theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày
17/12/2015 của UBND tỉnh đã hết hiệu lực, Nghị quyết của HĐND thị xã về tái
cơ cấu nông nghiệp chưa qui định cơ chế hỗ trợ đối với đất bãi bồi. Do đó, xã
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Điện Minh đề nghị thị xã quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng giao thông, chỉnh
trang nội đồng, đo đạc điều chỉnh Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.
Qu kiểm tr UBND xã Điện Minh ch hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đề nghị
hỗ trợ thực hiện công tác dồn điền đổi thử hỗ trợ chỉnh tr ng đồng ruộng và hỗ
trợ kinh phí xây dựng đ ng gi o thông nội đồng thủy lợi đất màu nên ch
đ ợc hỗ trợ về các nội dung này. UBND thị xã yêu cầu UBND xã Điện Minh
khẩn tr ơng hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục liên qu n trình ngành chức năng thị xã
(Phòng Kinh tế) để c cơ sở thẩm định trình hỗ trợ kinh phí trên.
6. Dự án CoCobay xả nước thải ra ngoài gây ô nhiễm môi trường, cử tri
đề nghị UBND thị xã quan tâm giải quyết.
Về vấn đề này ngày 16/5/2019 ngành chức năng củ thị xã đã phối hợp
với UBND ph ng Điện Ngọc tổ chức kiểm tr môi tr ng tại khu vực dự án
CoCobay, kết quả qua kiểm tra khu vực này không phát sinh mùi hôi và không
phát sinh n ớc thải r ngoài gây ô nhiễm môi tr ng.
Trong th i gi n đến Gi o Phòng Tài nguyên - Môi tr ng tiếp tục phối
hợp với các ngành chức năng liên qu n và đị ph ơng theo dõi giám sát môi
tr ng tại khu vực dự án CoCobay kịp th i xử lý chấn chỉnh hành vi vi phạm
gây ô nhiễm môi tr ng.
7. Nhà máy giấy Sài Gòn Miền Trung sản xuất gây khói bụi và mùi hôi
thối gây ô nhiễm môi trường, cử tri đề nghị UBND thị xã quan tâm giải quyết.
Ngày 28/6/2018 Đoàn Th nh tr do Tổng cục Môi tr ng đã chủ trì phối
hợp với Chi cục Bảo vệ môi tr ng thuộc Sở Tài nguyên và Môi tr ng tỉnh
Quảng N m tiến hành kiểm tr hiện tr ng công tác bảo vệ môi tr ng đối với
Công ty Cổ phần giấy Sài Gòn - Miền Trung. Đồng th i ngày 28/6/2018, Đoàn
th nh tr đã lấy 01 mẫu n ớc thải củ Công ty thải vào hệ thống thu gom n ớc
thải củ KCN; ngày 17/7/2018 lấy 01 mẫu bùn thải củ hệ thống xử lý khí thải
01 mẫu bùn thải củ hệ thống xử lý n ớc thải và 01 mẫu n ớc thải củ Công ty
thải vào hệ thống thu gom n ớc thải củ KCN để xét nghiệm đánh giá.
Qua Kết luận th nh tr số 927/KL-BTNMT ngày 06/3/2019 củ Bộ tr ởng
Bộ Tài nguyên và Môi tr ng thì Nhà máy giấy Sài Gòn Miền Trung không có
những tồn tại và vi phạm về công tác bảo vệ môi tr ng trong quá trình hoạt
động sản xuất củ đơn vị.
Tuy nhiên cử tri phát hiện do nh nghiệp gây ô nhiễm môi tr ng thì liên
hệ số điện thoại đ ng dây n ng (số điện thoại 0978 166 171, 0768 171 369) để
kịp th i xử lý.
* Những nội dung đã và đang tiếp tục giải quyết: (05 nội dung)
1. Cử tri phường Điện An đề nghị thị xã sớm quan tâm đầu tư, nâng cấp
tuyến kênh N5 để phục vụ sản xuất.
Tuyến kênh N5 đã xuống cấp nặng rất kh khăn trong việc cấp n ớc t ới
cần phải đầu t nâng cấp để đảm bảo phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, hiện nay việc
phân cấp quản lý của tỉnh đối với hai tuyến kênh N5 và N4 ch đ ợc xác định
giữa Chi nhánh Thủy lợi Điện Bàn và HTX DVSXKDTH Điện An 3 do đ ch
c cơ sở để nâng cấp đầu t . Vấn đề này, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy
lợi Quảng N m đã đề nghị UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh phân cấp kênh t ới
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nh ng đến nay tỉnh vẫn ch c quyết định điều chỉnh, phân cấp (tại Tờ trình số
2016/TTr-CT ngày 06/12/2017). Đồng th i, UBND thị xã đã tiếp tục kiến nghị
tỉnh điều chỉnh phân cấp kênh N4 và N5 để có cơ sở nâng cấp, sửa chữa (tại Tờ
trình số 554/TTr-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018) và UBND thị xã đã nhiều
lần kiến nghị vấn đề này với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quảng Nam,
Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng N m tuy nhiên đến nay vẫn ch
đ ợc giải quyết.
Để giải quyết dứt điểm vấn đề này, UBND thị xã thống nhất bố trí kinh phí
để đầu t tuyến kênh N5, hiện nay UBND thị xã đã gi o các cơ qu n liên qu n
xúc tiến thủ tục hồ sơ để tổ chức triển kh i thi công hoàn thành trong năm 2019.
2. Cử tri xã Điện Quang đề nghị các cơ quan chuyên môn nhanh chóng
thực hiện việc điều chỉnh giấy CNQSD đất sau khi thực hiện công tác dồn điền
đổi thửa, hiện nay xã Điện Quang đã nộp tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký
đất đai trên 400 giấy CNQSD đất nhưng chưa được điều chỉnh.
Qu kiểm tr hồ sơ dồn điền đổi thử đ ng c tại Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đ i Điện Bàn là 497 hồ sơ hiện n y Chi nhánh Văn phòng đăng ký
đất đ i đã giải quyết đ ợc 282 hồ sơ cho nhân dân (đã in 201 Giấy chứng nhận
QSD đất và chỉnh lý trang tư 81 Giấy CNQSD đất), còn lại 296 hồ sơ hiện Chi
nhánh Văn phòng Đăng ký đất đ i đ ng phối hợp với UBND xã Điện Qu ng để
tiếp tục giải quyết dự kiến đến 30/6/2019 sẽ giải quyết xong để hoàn trả cho dân.
3. Đất sản xuất lúa vòng 1 của nhân dân thôn Xóm Bùng chưa có trong
giấy CNQSDĐ, cử tri đề nghị UBND thị xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn,
hướng dẫn thủ tục và phối hợp với địa phương sớm cấp Giấy CNQSDĐ cho
nhân dân.
Để giải quyết nội dung cử tri kiến nghị, ngày 21/3/2019, Phòng Tài nguyên
và Môi tr ng đã b n hành Công văn số 76/TNMT h ớng dẫn UBND xã Điện
Hò kiểm tr rà soát lại hiện trạng sử dụng đất đối t ợng đ ợc gi o đất theo
Nghị định số 64/NĐ-CP diện tích đất đã gi o (theo ph ơng án gi o đất) quy
hoạch sử dụng đất đ ợc duyệt .. và đề nghị UBND xã Điện Hò tập trung thực
hiện rà soát lập d nh sách các tr ng hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất h ớng dẫn các hộ trên lập hồ sơ cấp GCN QSD đất theo quy
định tại Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 củ Chính phủ.
UBND thị xã đã giao Phòng Tài nguyên - Môi tr ng tiếp tục h ớng dẫn
đôn đốc UBND xã Điện Hò triển kh i thực hiện hoàn chỉnh việc lập hồ sơ thủ
tục trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân tại thôn X m
Bùng.
4. Cử tri Điện Tiến tiếp tục đề nghị UBND, các ngành chức năng của thị
xã cùng địa phương tập trung giải quyết dứt điểm việc đất đai của một số hộ
dân thôn 5 Châu Bí liên quan đến dự án du lịch sinh thái Bồ Bồ của Công ty
Phước Tiến, sớm lập thủ tục thu hồi đất, công bố cho nhân dân được rõ.
Về vấn đề này ngày 26/4/2019 Ủy b n nhân dân thị xã Điện Bàn tổ chức
cuộc họp với Sở Tài nguyên - Môi tr ng tỉnh Quảng N m và các cơ qu n b n
ngành liên quan để giải quyết những tồn tại v ớng mắc liên qu n đến công tác
thu hồi đất bồi th ng GPMB dự án Khu du lịch sinh thái Bồ Bồ xã Điện Tiến
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và ngày 22/5/2019, UBND thị xã tiếp tục tổ chức buổi làm việc với Đảng ủy
UBND xã Điện Tiến và các thành phần liên qu n tại đị ph ơng về nội dung này,
theo đ UBND thị xã đã gi o nhiệm vụ cho các ngành liên quan và UBND xã
Điện Tiến tổ chức thực hiện rà soát tất các thủ tục đầu t củ dự án bắt đầu từ lúc
triển kh i cho đến th i điểm hiện tại kiểm tr sự phù hợp củ dự án với quy
hoạch NTM xã Điện Tiến đ ợc duyệt đăng ký bổ sung dự án vào kế hoạch sử
dụng đất năm 2019 ...hiện các đơn vị liên qu n đ ng tổ chức thực hiện các nội
dung trên để hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục trình thu hồi đất theo quy định.
5. Đề nghị UBND thị xã tập trung chỉ đạo các đơn vị, ngành liên quan
tập trung khắc phục, giải quyết nhanh tình trạng hồ sơ đất đai bị trễ hẹn nhằm
đảm bảo quyền lợi của dân (năm 2018 tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn là 14%).
Để giải quyết vấn đề cử tri phản ảnh th i gi n qu UBND thị xã đã chỉ
đạo thực hiện các giải pháp s u:
- Gi o cho đơn vị t vấn Công ty Cổ phần đo đạc bản đồ Việt N m thực
hiện việc đo đạc đị chính ở 20 xã ph ng kể từ ngày 01/4/2019 nhằm giải quyết
nh nh hồ sơ đo đạc đất đ i cho ng i dân.
- Chỉ đạo các cơ qu n liên qu n rà soát đôn đốc cán bộ công chức viên
chức và ng i l o động củ đơn vị mình tập trung giải quyết thủ tục hồ sơ đất đ i
cho nhân dân trong đ nhiều cơ qu n đã tổ chức cho cán bộ làm tăng gi để giải
quyết dứt điểm số hồ sơ đất đ i tồn đọng cho ng i dân.
- Yêu cầu các ngành tăng c ng trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong thực
hiện quy trình thủ tục giải quyết đất đ i,...
Tuy nhiên trong những tháng đầu năm tình trạng sốt đất xảy r tại một số
đị ph ơng làm số l ợng hồ sơ đất đ i nộp tại Trung tâm Hành chính công thị xã
tăng c o trong 5 tháng đầu năm 2019 tiếp nhận 17.076 tăng gần 3.000 hồ sơ so
với cùng kỳ năm 2018 dẫn đến tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn tăng lên 15%; trong khi số
l ợng cán bộ công chức viên chức không đảm bảo để giải quyết hết số l ợng hồ
sơ đất đ i củ ng i dân nộp Trung tâm Hành chính công vấn đề này UBND thị
xã cũng đã kiến nghị nhiều lần với tỉnh về bổ sung số l ợng biên chế công chức
viên chức cho thị xã nhằm giải quyết kịp th i nhu cầu công việc thực tế tại đị
ph ơng nh ng vẫn ch đ ợc giải quyết ...
Bên cạnh đ UBND tỉnh Quảng N m cũng đã tổ chức buổi làm việc với
các cơ qu n đơn vị đị ph ơng để nghe báo cáo tình hình và chỉ đạo các Sở
b n ngành đị ph ơng tiếp tục thực hiện các giải pháp để khắc phục tình trạng
trễ hạn trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đ i trên đị bàn tỉnh
trong th i gi n đến.
II. Về lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, GPMB: (Có 23 nội dung)
* Những nội dung đã giải quyết: (08 nội dung)
1/ Hiện nay, mương tiêu thoát nước Cụm Công nghiệp Trảng Nhật tại
thôn Xóm Bùng, xã Điện Hòa thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải, gây
ngập úng khi có mưa lớn xảy ra, do các mương tiêu tại một số thôn trên địa
bàn xã đều chảy về mương tiêu này. Đề nghị thị xã quan tâm có hướng giải
quyết đảm bảo thoát nước tại khu vực.
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Về vấn đề này hiện n y UBND thị xã đã chỉ đạo đơn vị thi công đầu t
xong cử xả điều tiết m ơng tiêu đảm bảo thoát n ớc tại khu vực.
2/ Đề nghị thị xã tập trung đầu tư các tuyến đường giao thông theo Đề
án 05 xã dọc quốc lộ 1A lên phường vào năm 2019, 2020, để các địa phương
sớm đạt tiêu chí lên phường.
Đề nghị thị xã quan tâm tạm ứng nguồn của các công trình đã bố trí vốn
nhưng chưa đầu tư để đầu tư các tuyến giao thông theo Đề án bê tông hóa
giao thông nông thôn, giao thông đô thị để các địa phương xây dựng phường
đảm bảo tiêu chí giao thông chứ không nên kéo dài đến năm 2025.
Về vấn đề này UBND thị xã đã c văn bản đề nghị HĐND thị xã thống
nhất d nh mục u tiên đầu t nâng cấp mở rộng tuyến đ ng trục chính GTNT
cho 05 xã dọc Quốc lộ 1A xây dựng thành ph ng vào năm 2020 theo đ
Th ng trực HĐND thị xã đã thống nhất chủ tr ơng cho phép UBND thị xã tạm
ứng kinh phí 12 614 tỷ đồng củ năm 2020 cộng thêm 12 614 tỷ đồng củ năm
2019 đã bố trí theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 củ HĐND thị
xã Điện Bàn về bổ sung d nh mục đầu t công trung hạn gi i đoạn 2016-2020 để
bố trí cho các dự án nằm trong dung mục đầu t nâng cấp mở rộng đ ng trục
chính gi o thông nông thôn gi o thông đô thị năm 2019 đã đ ợc phê duyệt để u
tiên cho 05 xã dọc Quốc lộ 1A thành Ph ng vào năm 2020 tại Công văn số
12/HĐND ngày 14/3/2019 củ HĐND thị xã.
Uỷ b n nhân dân thị xã đã phê duyệt d nh mục nâng cấp đ ng trục chính
GTNT đô thị cho 5 xã thành ph ng vào năm 2020 tại Quyết định số 2733/QĐUBND ngày 28/3/2019. Hiện n y các đị ph ơng đ ng triển kh i GPMB để tổ
chức thi công các dự án.
3/ Đề nghị thị xã quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo vỉa hè đường Trần
Nhân Tông và nên đưa vào Kế hoạch đầu tư năm 2019.
Về nội dung này UBND thị xã đã đ vào d nh mục dự án cần bổ sung
gi i đoạn 2018 - 2020 (thực hiện theo các Thông báo kết luận của BTV Thị ủy tại
các buổi làm việc với các địa phương) để trình B n th ng vụ Thị ủy Điện Bàn
Th ng trực HĐND thị xã với nhu cầu đầu t từ nguồn ngân sách thị xã là
919 286 tỷ đồng trong đ c d nh mục dự án: nâng cấp cải tạo vỉ hè đ ng
Trần Nhân Tông với TMĐT là dự kiến là 8,564 tỷ đồng, tuy nhiên do khả năng
cân đối nguồn vốn đầu t từ nguồn ngân sách thị xã gi i đoạn 2018-2020 là
305.362,33 tỷ đồng mất cân đối 613.924 41 tỷ đồng so với nhu cầu đề xuất
(t ơng đ ơng với 919.286 74 tỷ đồng - 305.362,33 tỷ đồng) nên B n th ng vụ
Thị ủy Điện Bàn Th ng trực HĐND thị xã đã quyết định u tiên đầu t các dự
án bức thiết tr ớc c TMĐT cân đối với khả năng nguồn vốn dự kiến trong giai
đoạn 2018-2020 trong đ ch c Dự án: nâng cấp cải tạo vỉ hè đ ng Trần
Nhân Tông do ch cân đối đ ợc nguồn kinh phí thực hiện.
4/ Tuyến đường ĐH1 đi đường 33 đoạn qua xã Điện Hòa, một số đoạn
đã xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn giao thông. Đề nghị thị xã quan
tâm hỗ trợ kinh phí để đầu tư nâng cấp, sửa chữa nhằm đảm bảo phục vụ đi
lại, hạn chế tai nạn giao thông trên tuyến này.
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Về vấn đề này ngành chức năng củ thị xã đã thực hiện hoàn thành công
tác bảo trì đảm bảo phục vụ đi lại cho nhân dân.
5/ Tuyến đường ĐT 609 (cũ) hiện nay đã xuống cấp, không đảm bảo an
toàn giao thông đi lại.
Tr ớc mắt Sở Gi o thông vận tải chỉ đạo đơn vị quản lý bảo d ỡng
tuyến đ ng sử chữ tạm th i để đảm bảo gi o thông trên đoạn tuyến này.
Về lâu dài UBND tỉnh Quảng N m đã c chủ tr ơng đầu t sử chữ
nâng cấp tuyến đ ng ĐT609 (cũ) theo đ :
+ Đoạn Km0+00-Km1+700: Gi o cho B n Quản lý dự án đầu t xây
dựng trình UBND tỉnh phê duyệt chủ tr ơng đầu t và triển kh i thực hiện
trong năm 2019. Hiện n y B n Quản lý đã trình hồ sơ cho Sở Kế hoạch Đầu
t để th m m u cho UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đề xuất chủ tr ơng đầu t .
+ Đoạn Km1+700-Km3+100: Gi o cho B n Quản lý dự án đầu t xây
dựng các công trình gi o thông tỉnh bổ sung phân đoạn này vào hạng mục Cải
tạo nâng cấp đ ng ĐT608 thuộc dự án phát triển môi tr ng hạ tầng đô thị
để ứng ph với biến đổi khí hậu thành phố Hội An tỉnh Quảng N m để triển
kh i thực hiện (Công văn số 264/UBND-KTN ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh
Quảng Nam). Hiện n y B n Quản lý dự án đầu t xây dựng các công trình
gi o thông tỉnh đ ng lập hồ sơ thủ tục trình phê duyệt chủ tr ơng đầu t dự án.
6/ Cử tri kiến nghị Cống Bà Hương thuộc khối phố 7A, phường Điện
Nam Đông nhiều năm không được nạo vét gây ngập úng vào mùa mưa, đề
nghị thị xã quan tâm hỗ trợ kinh phí nạo vét.
Qu kiểm tr vấn đề cử tri kiến nghị hệ thống m ơng thoát n ớc cống Bà
H ơng thuộc khối phố 7A ph ng Điện N m Đông nằm trong phạm vi quy
hoạch củ dự án Khu dân c TMDV Cầu H ng - L i Nghi (gi i đoạn 2) đã c
thông báo thu hồi đất để triển kh i dự án. Để giải quyết vấn đề ngập úng tại khu
vực vào mù m
Uỷ b n nhân dân ph ng Điện N m Đông đã c văn bản đề
nghị Chủ đầu t Khu dân c TMDV Cầu H ng - L i Nghi (gi i đoạn 2) điều
chỉnh khẩu độ hệ thống thoát n ớc cống Bà H ơng. Hiện n y Chủ đầu t dự án
đ ng lập hồ sơ thủ tục trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh thiết kế thoát
n ớc để đảm bảo thoát n ớc trong mù m .
7/ Cử tri xã Điện Phong kiến nghị UBND thị xã can thiệp cấp trên nâng
cấp đoạn đường ĐT610B đoạn giáp từ cuối đường Hoàng Diệu (khối phố Đình
An - TT Nam Phước) đến Vũng Dinh (thôn Thi Phương, xã Điện Phong) vì
đến mùa lũ nước mới báo động 1 đã ngập nên chia cắt giao thông toàn tuyến
610B, gây ảnh hưởng rất lớn đến giao thông của nhân dân 3 xã Gò nỗi trong
mùa mưa lũ, nhất là không di chuyển được người bệnh và các trường hợp cấp
cứu lên chữa trị ở tuyến trên khi cần thiết.
Về vấn đề này UBND thị xã đã kiến nghị Sở Gi o thông - Vận tải kiểm
tr giải quyết và Sở Gi o thông - Vận tải đã trả l i đoạn đ ng này mới đ ợc
đầu t xây dựng Nâng cấp mở rộng từ năm 2013 trên cơ sở đ ng cũ với quy
mô: mặt đ ng bê tông xi măng rộng 7m hiện n y đ ng đ ợc kh i thác bình
th ng. Tuy nhiên về lâu dài căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội củ đị
ph ơng khi c điều kiện về khả năng nguồn vốn đầu t Sở Gi o thông - Vận tải
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sẽ nghiên cứu th m m u đề xuất với UBND tỉnh xem xét đầu t nâng cấp đoạn
tuyến trên cho phù hợp nhằm để đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi cho nhân dân
trong vùng và khu vực lân cận (tại Công văn số 74/SGTVT-QLHTGT ngày
11/01/2019 của Sở Giao thông - Vận tải).
8/ Đường ĐT 605, khúc cua đoạn Điện Tiến giáp Điện Hòa, Hòa Tiến
(Hòa Vang) gần Cầu Bầu Sấu và đoạn cầu vượt cao tốc khúc cua giữa thôn
Thái Cẩm và Đức Ký Bắc Điện Thọ, thời gian qua xảy ra nhiều vụ tai nạn giao
thông. Nguyên nhân do vòng cua hẹp, nhà làm việc, bãi để xe, đất đá … làm
hạn chế tầm nhìn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Cử tri Điện
Tiến đề nghị UBND thị xã can thiệp để giải tỏa, di dời các lều, quán sát khu
vực gần Cầu Bầu Sấu; bãi chứa đất và đổ xe đoạn cầu vượt này để thông
thoáng tầm nhìn, hạn chế tai nạn giao thông.
Hiện n y trên tuyến ĐT.605 (đoạn qu thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng N m)
trên đoạn đ ng cong nằm Km6+436 (thuộc xã Điện Hò giáp huyện Hò V ng
TP. Đà Nẵng) và đoạn đ ng cong nằm Km8+700 (thuộc xã Điện Tiến thị xã
Điện Bàn - đoạn đ ng dẫn vào cầu v ợt đ ng c o tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi)
đã đ ợc lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu đ ng bộ theo quy định và đã
đ ợc đơn vị quản lý bảo d ỡng th ng xuyên phát qu ng thông thoáng. Về lâu
dài, khi có điều kiện về khả năng nguồn vốn đầu t Sở Gi o thông - Vận tải sẽ
nghiên cứu th m m u đề xuất với UBND tỉnh xem xét đầu t mở rộng đoạn
đ ng cong tại Km6+436 cho phù hợp nhằm để đảm bảo n toàn gi o thông
trong khu vực.
* Những nội dung đã và đang tiếp tục giải quyết: (15 nội dung)
1/ Việc triển khai thi công tuyến đường ĐT 607A, qua phường Điện
Nam Đông là quá chậm, các cống thoát không hiệu quả, gây ngập phía Đông
đường trong các đợt mưa lớn. Việc thi công vỉa hè chưa đảm bảo chất lượng,
nên một số đoạn khi trời mưa nước đổ ngược vào nhà dân mà không chảy ra
hệ thống thoát nước mặt trên đường ĐT 607.
- Về tiến độ thực hiện Dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đ ng ĐT.607
(đoạn qu ph ng Điện N m Đông), đến n y công trình đã đ ợc thảm bê tông
nhự mặt đ ng và hoàn thiện vỉ hè từ nút gi o ĐH.8ĐB đến gần nút gi o
Th ơng Tín (trừ các vị trí chưa được bàn giao mặt bằng thi công); hệ thống điện
chiếu sáng đã đ ợc thi công và thắp sáng hệ thống điện đ ng trên toàn tuyến
chỉ còn nút gi o Th ơng Tín ch thi công do ch c mặt bằng; hạng mục trồng
cây x nh hiện n y chủ đầu t đ ng thực hiện công tác lự chọn nhà thầu dự kiến
hoàn thành hạng mục tr ớc 30/7/2019. Tuy nhiên, hiện công tác giải ph ng mặt
bằng tại dự án còn một số v ớng mắc các hộ tại nút gi o thông Th ơng Tín và
một số hộ khác đến n y ch
nhận tiền ch
bàn gi o mặt bằng để thi
công …mặc dù thị xã cùng đị ph ơng đã nhiều lần tổ chức đối thoại vận động
nh ng các hộ ch thống nhất làm ảnh h ởng đến tiến độ thực hiện củ dự án.
UBND thị xã tiếp tục cùng đị ph ơng, các ngành liên quan tập trung giải
quyết các v ớng mắc trong công tác GPMB để sớm bàn gi o mặt bằng cho đơn
vị triển kh i thi công các vị trí còn lại.
- Về chất l ợng công trình (vỉ hè cống thoát n ớc).
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+ Về vỉ hè: theo hồ sơ thiết kế đ ợc UBND tỉnh phê duyệt kết cấu vỉ hè
BTXM M150 đá 1x2 dày 05cm trên nền đất đắp K95. Quá trình triển kh i thi
công củ nhà thầu đ ợc cán bộ B n t vấn giám sát kiểm tr chặt chẽ chiều dày
các lỗ kho n kiểm tr từ 05-07 cm c ng độ BTMX M150 trên nền đất đắp K95
tuy nhiên hiện n y xuất hiện các vị trí vỉ hè bị h hỏng rạn nứt…Quá trình kiểm
tr đánh giá hiện trạng, nguyên nhân gây h hỏng đ ợc xác định là do các hộ dân
h i bên đ ng xây dựng công trình nhà ở xe vận chuyển vật liệu ng ng qu vỉ
hè… gây lún nứt phá vỡ kết cấu gây h hỏng vỉ hè. Để giải quyết vấn đề này
UBND thị xã đã đề nghị UBND ph ng Điện N m Đông Chủ đầu t (BQL DA
ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam) phối hợp với ngành chức
năng liên qu n tổ chức kiểm tr nhắc nhở và lập biên bản xử lý các tr ng hợp
lấn chiếm đất đã bồi th ng vỉ hè làm h hỏng kết cấu hạ tầng gi o thông …để
chấn chỉnh các tr ng hợp vi phạm đảm bảo chất l ợng củ tuyến đ ng. Đồng
th i Chủ đầu t c m kết sẽ kiểm tr đôn đốc nhà thầu khắc phục sử chữ các
hạng mục không đảm bảo chất l ợng gây mất mỹ qu n đô thị tr ớc khi công
trình nghiệm thu bàn gi o đ vào sử dụng.
+ Về cống thoát n ớc: Đến hết năm 2018 các vị trí đấu nối hệ thống thoát
n ớc dọc vào cống ng ng cống ông Lào - Km15+480; cống bà H ơng Km17+694 vẫn ch c mặt bằng để thi công do vậy hiệu quả thoát n ớc công
trình kém gây ảnh h ởng đến ngập úng phí Đông. Hiện nay, vị trí đấu nối vào
cống bà H ơng đã hoàn thành việc giải quyết thoát n ớc vùng đông củ UBND
ph ng Điện N m Đông đ ợc đảm bảo.
2/ Việc đền bù nứt nhà, hư hỏng nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự
án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT609 và 73 trường hợp bổ sung sau của
xã Điện Hồng.
Việc chi trả tiền hỗ trợ sử chữ nứt nhà do ảnh h ởng củ việc thi công
đ ng ĐT609: Đến nay, BQL Dự án Đầu t xây dựng công trình tỉnh đã giải
quyết cơ bản xong đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ đền bù nứt nhà cho 1.164 hộ/
1.169 hộ trên toàn tuyến đ ng ĐT609 còn 05 hộ ch nhận đền bù do ch
đồng ý giá trị hỗ trợ. Hiện BQL Dự án đầu t xây dựng tỉnh tiếp tục tổ chức vận
động nhân dân. UBND thị xã đề nghị UBND xã Điện Hồng phối hợp BQL Dự án
đầu t xây dựng tổ chức vận động nhân dân để chi trả dứt điểm 05 hộ còn lại.
Đối với 73 tr ng hợp bổ sung s u củ xã Điện Hồng đến n y đã hỗ trợ
đ ợc 11/73 hộ dân. Do việc kiến nghị củ ng i dân quá lâu s u khi hoàn thành
công trình (gần 01 năm) nên việc xác định nguyên nhân các vết nứt gặp rất nhiều
kh khăn. Hiện B n Quản lý cùng với đơn vị thi công đ ng tiếp tục vận động
giải quyết hỗ trợ dứt điểm cho các hộ dân.
3/ Đề nghị ngành điện đẩy nhanh việc đầu tư hệ thống lưới điện phục vụ
sinh hoạt cho nhân dân tại khối Cổ An 1, 3, phường Điện Nam Đông.
Khu vực Khối Cổ An 1 3 Ph ng Điện N m Đông trong năm 2019
ngành Điện thực hiện đầu t 1.704m đ ng dây hạ thế thuộc công trình “Hoàn
thiện l ới để chống quá tải l ới điện khu vực Điện Bàn năm 2019” để cấp điện
cho nhân dân khu vực. Hiện tại, công trình đ ng đ ợc triển khai thi công, dự kiến
cuối tháng 6/2019 công trình hoàn thành đ ng điện và đ vào sử dụng .
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4/ Hiện nay mương thoát nước đầu tuyến QL 1A đoạn cống từ Nhà thờ
Tin lành đi sông Thanh quýt 4, đã được Nhà nước đầu tư 1 tỷ đồng để làm
cống và đậy nắp, đoạn còn lại chưa đậy nắp khoảng 150m và đoạn mương đất
chưa thi công dài khoảng 170m. Đoạn mương này hiện nay bốc mùi hôi thối
gây ô nhiễm môi trường, nhân dân sống ở khu vực này không chịu nổi, địa
phương không có đủ nguồn kinh phí để đầu tư. Đề nghị các ngành chức năng
của thị xã kiểm tra và đầu tư kinh phí để xây dựng hoàn chỉnh tuyến mương
này.
Về vấn đề này UBND xã Điện Thắng Trung lập dự toán đầu t tuyến
m ơng nh cử tri phản ảnh với khái toán 983.146.000 đồng (tại Tờ trình số
154/TTr-UBND ngày 24/12/2018 của UBND xã Điện Thắng Trung). Trên cơ sở
đ Phòng Tài chính - Kế hoạch đã phối hợp với đị ph ơng tổ chức khảo sát và
đề xuất UBND thị xã xem xét báo cáo TT HĐND thị xã hỗ trợ đị ph ơng đầu t
từ nguồn kết d ngân sách thị xã năm 2018 theo cơ chế ngân sách thị xã hỗ trợ
80% giá trị quyết toán đ ợc duyệt củ công trình và tổng mức hỗ trợ không v ợt
quá 786.517.000 đồng ngân sách xã là 20% giá trị quyết toán đ ợc duyệt củ
công trình. Hiện n y UBND thị xã đã trình Th ng trực HĐND thị xã về
ph ơng án phân bổ kinh phí từ nguồn v ợt thu và dự kiến kết d ngân sách thị xã
năm 2018 trong đ c d nh mục hỗ trợ Điện Thắng Trung giải quyết dự án kênh
thoát n ớc thải từ nhà th Tin lành đi sông Thanh Quýt.
5/ Một số hộ nhân dân tại QL1A thuộc thôn Thanh Quýt 4 diện giải tỏa
trắng, đã được Nhà nước đền bù và bố trí tái định cư, tại nơi ở mới đã ổn định
cuộc sống. Nhưng một số hộ này không chịu bàn giao đất cho địa phương
quản lý, mà còn ngang nhiên lén lút xây dựng trái phép, gây bức xúc trong
nhân dân, làm mất mỹ quan đô thị và không đảm bảo theo tiêu chuẩn xây
dựng. Cử tri yêu cầu các ngành chức năng có liên quan cương quyết xử lý
tháo dỡ và bàn giao hiện trạng cho địa phương quản lý.
Vấn đề này thuộc thẩm quyền giải quyết củ đị ph ơng UBND thị xã đã
b n hành Công văn số 2205/UBND gi o nhiệm vụ cho UBND xã Điện Thắng
Trung kiểm tr giải quyết và trả l i cử tri. Ngày 12/12/2018 UBND xã Điện
Thắng Trung đã tổ chức làm việc với các hộ tại Thôn Th nh quýt 4 ch bàn gi o
mặt bằng cho đị ph ơng quản lý (gồm 03 hộ: hộ ông Nguyễn Hữu Sau, Lê Tự
Hóa và Trần Văn Cay) và các hộ đã c m kết sẽ bàn gi o mặt bằng vào quý
2/2019. Ngày 02/5/2019 UBND xã Điện Thắng Trung đã b n hành Thông báo số
19/TB-UBND để đôn đốc yêu cầu các hộ trên thực hiện tháo dỡ bàn gi o mặt
bằng tr ớc ngày 30/6/2019.
Yêu cầu UBND xã Điện Thắng Trung đôn đốc các hộ trên thực hiện tháo
dỡ bàn gi o mặt bằng theo đúng c m kết để đị ph ơng quản lý.
6/ Các mương đấu nối với đường 607 (Trần Thủ Độ) chảy vào khu dân
cư gây ô nhiễm môi trường nặng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.
Cử tri Điện Nam Bắc kiến nghị thị xã quan tâm khảo sát thực tế, xử lý vấn đề
ô nhiễm môi trường trên.
Về vấn đề này UBND thị xã đã kiến nghị Sở Gi o thông - Vận tải giải
quyết và ngày 11/01/2019, Sở Gi o thông - Vận tải đã c Công văn số
74/SGTVT-QLHTGT phúc đáp kiến nghị củ thị xã theo đ Sở Gi o thông 10

Vận tải đề nghị chính quyền đị ph ơng quản lý việc đấu nối thoát n ớc thải sinh
hoạt ch đ ợc xử lý từ nhà dân r m ơng chính để đảm bảo vệ sinh môi tr ng
chung trong khu vực do m ơng dọc đ ng ĐT.607 là m ơng dùng để thoát n ớc
mặt (n ớc m ). Do đ để giải quyết vấn đề này UBND thị xã đã b n hành văn
bản gi o nhiệm vụ cho đị ph ơng thực hiện công tác tuyên truyền vận động và
h ớng dẫn các hộ gi đình nhất là các hộ kinh do nh sản xuất chế biến thực
phẩm ...thực hiện các biện pháp xử lý cục bộ n ớc thải sinh hoạt tr ớc khi xả r
môi tr ng; kiểm tr xử lý các tr ng hợp đấu nối xả thải trực tiếp r m ơng
thoát n ớc đ ng ĐT607 gây ô nhiễm môi tr ng (tại Công văn số 887/UBND
ngày 27/5/2019 của UBND thị xã). Đồng th i UBND thị xã đã tiếp tục kiến nghị
tỉnh chỉ đạo tổ chức nạo vét các tuyến m ơng thoát n ớc củ đ ng ĐT607 và
ĐT603 nhằm đảm bảo thoát n ớc tránh tình trạng n ớc ứ đọng gây ô nhiễm môi
tr ng tại khu vực (tại Công văn số 845/UBND ngày 22/5/2019 của UBND thị
xã).
7/ Dự án STO triển khai xây dựng đã lâu, đến nay chưa hoàn thiện như:
mặt đường chưa thảm nhựa,… gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến các
hộ dân xung quanh, đề nghị thị xã quan tâm giải quyết.
Thực trạng đoạn mặt đ ng dài 300m thuộc dự án STO ch thảm nhự
gây ô nhiễm môi tr ng nh ý kiến cử tri phản ảnh là đúng. UBND thị xã đã làm
việc với Công ty STO, Công ty đã thực hiện biện pháp t ới n ớc để giảm bụi
đồng th i c m kết thực hiện thảm nhự trong quí III/2019.
8/ Trên tuyến đường 610B thuộc thôn Nam Hà 1, Điện Trung có một
tuyến kênh đi ngầm qua đường, tuy nhiên, 02 mố kênh nổi nằm sát mép
đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đề nghị ngành chức
năng có giải pháp gỡ bỏ phần mố nổi trên mặt đường và đúc đanh đậy thêm
một đoạn kênh vào hết lề đường.
Về vấn đề này UBND thị xã đã kiến nghị Sở Gi o thông - Vận tải kiểm tr
giải quyết, trên cơ sở đ Sở Gi o thông - Vận tải trả l i sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý
bảo d ỡng tuyến đ ng tiến hành sử chữ khắc phục nhằm để đảm bảo n toàn
gi o thông cho ng i và ph ơng tiện khi đi qu vị trí này th i gi n thực hiện
trong quý I hoặc quý II năm 2019 (tại Công văn số 74/SGTVT-QLHTGT ngày
11/01/2019 củ Sở Gi o thông - Vận tải) tuy nhiên đến n y nội dung này vẫn
ch đ ợc Sở thực hiện.
UBND thị xã đã b n hành văn bản tiếp tục kiến nghị Sở Gi o thông - Vận
tải kiểm tr giải quyết (tại Công văn số 845/UBND ngày 22/5/2019 của UBND
thị xã).
9/ Cử tri phường Điện Ngọc kiến nghị thị xã cho lắp đặt hệ thống đèn
phản quan tại bùng binh Khu công nghiệp và kiến nghị tăng cường ánh sáng
điện đường 607 để khỏi gây tai nạn giao thông.
Về vấn đề này UBND thị xã đã kiến nghị Sở Gi o thông - Vận tải kiểm
tr giải quyết, trên cơ sở đ Sở Gi o thông - Vận tải trả l i đã c kế hoạch lắp
đặt gắn màng phản qu ng vòng qu nh tại các đảo gi o thông nêu trên nhằm để
đảm bảo n toàn gi o thông trong khu vực nút gi o bằng nguồn vốn ATGT củ
tỉnh và th i gi n thực hiện trong quý I hoặc II năm 2019 tuy nhiên đến n y nội
dung này vẫn ch đ ợc Sở thực hiện.
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UBND thị xã đã b n hành văn bản tiếp tục kiến nghị Sở Gi o thông - Vận
tải kiểm tr giải quyết (tại Công văn số 845/UBND ngày 22/5/2019 của UBND
thị xã).
10/ Cử tri phường Điện Dương đề nghị thị xã lắp đặt hệ thống đèn tín
hiệu xanh - đỏ tại ngã tư Thống nhất và Chợ Điện Dương để hạn chế tại nạn
giao thông.
Hiện n y, tại các vị trí trên đã đ ợc lắp đặt đầy đủ biển báo hiệu đ ng bộ
theo quy định riêng tại ngã t Thống nhất đã đ ợc lắp đặt đèn cảnh báo nháy
vàng. Tuy nhiên tại nút gi o Thống nhất (giữ ĐT.607B và ĐT.603B) do mật độ
l u thông củ các ph ơng tiện qu lại nút ngày càng tăng nên trong dự án Nạo
vét sông Cổ Cò do b n Quản lý Khu kinh tế mở Chu L i làm chủ đầu t c bố trí
đầu t xây dựng hệ thống đèn tín hiệu x nh - đỏ tại nút gi o này.
11/ Cử tri kiến nghị theo như thiết kế ban đầu Tập đoàn Đất Quảng
công bố cho dân thì Chợ Điện Nam Bắc có đường vào, đường ra khớp nối với
các đường bê tông trong khu dân cư, nhưng nay chợ chỉ có một đường vào
không có đường ra, đất xung quanh chợ công ty đã bán hết trong khi chợ chưa
hoàn chỉnh. Vậy đề nghị thị xã kiểm tra thanh tra, kiểm tra toàn bộ việc xây
dựng chợ Điện Nam Bắc trước khi bàn giao cho địa phương.
Về vấn đề này ngày 21/12/2018 UBND thị xã đã đề nghị Sở Xây dựng
tỉnh Quảng N m tổ chức kiểm tr việc xây dựng chợ để UBND thị xã c cơ sở trả
l i cử tri (Tại Tờ trình 561/TTr-UBND ngày 21/12/2018 của UBND thị xã). Tuy
nhiên đến n y Sở Xây dựng vẫn ch giải quyết nội dung này.
UBND thị xã đã b n hành văn bản tiếp tục kiến nghị Sở Xây dựng kiểm
tr giải quyết (tại Công văn số 846/UBND ngày 22/5/2019 của UBND thị xã).
12/ Hiện nay, tuyến đường ĐH3 (Phước - Hòa) đoạn đi qua địa bàn xã
Điện Phước chưa được đầu tư điện chiếu sáng. Cử tri xã Điện Phước đề nghị
UBND thị xã có cơ chế đầu tư, hỗ trợ bắt điện chiếu sáng.
Công trình điện chiếu sáng đ ng ĐH3 đã c trong d nh mục đầu t công
gi i đoạn 2016 - 2020 đ ợc Hội đồng nhân dân thị xã thông qua tại Nghị quyết
số 17/NQ-HĐND ngày 25/12/2015. Hiện nay, UBND thị xã đầu t điện chiếu
sáng tuyến đ ng ĐH4. Năm 2019 UBND thị xã dự kiến đầu t điện chiếu sáng
tuyến đ ng ĐH3 đoạn qu xã Điện Hòa từ ĐH1 đến cầu Chánh M i. Do
nguồn ngân sách thị xã hạn chế, nên hệ thống điện chiếu sáng đ ng ĐH3 đoạn
qu xã Điện Ph ớc sẽ đầu t trong năm 2020.
13/ Đề nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung
triển khai dự án hoặc có biện pháp thu hồi đất do chậm triển khai theo quy
định đối với các dự án nhiều năm chưa hoặc chậm triển khai trên địa phường
Điện Dương gây bức xúc trong nhân dân như: Tổ hợp khách sạn và nhà ở
sinh thái CYAN, Khu vui chơi giải trí Thiên đường Cổ Cò, Khu đô thị TMDV
Bắc Hội An, một phần dự án của Công ty CP ĐTXD TMDV Đà Thành,…ảnh
hưởng đến việc xây dựng nhà ở của nhân dân, gây khó khăn cho công tác cấp
giấy phép xây dựng và quản lý quy hoạch của địa phương.
- Dự án tổ hợp khách sạn và nhà ở sinh thái CYAN củ Công ty Lũng Lô có
qui mô 24 4 h trong đ c 6 89 h làm Khu TĐC phí N m dự án CYAN đã
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đ ợc UBND tỉnh gi o Chủ đầu t hiện n y đ ng thực hiện công tác giải ph ng
mặt bằng, khối l ợng GPMB đạt khoảng 4 7 h ; do điều chỉnh về r nh giới và qui
mô dự án nên Công ty đ ng triển điều chỉnh quy hoạch xúc tiến lập các thủ tục
để tiến hành triển kh i thi công.
- Dự án củ Công ty cổ phần Thiên Đ ng Cổ Cò: Khu phí Tây đ ng
ĐT603A có qui mô 12,08 ha hiện đ ng xúc tiến các hồ sơ thủ tục để triển kh i
thi công. Khu phí Đông đ ng ĐT603A c qui mô 20 19 h c 328 hộ bị ảnh
h ởng phải GPMB; ngày 08/12/2017, UBND tỉnh đã b n hành Công văn số
6911/UBND-KTTH điều chỉnh giảm diện tích dự án còn 16 9 h (giảm khoảng
3,29 ha về phía Nam giao cho Cty T&T nghiên cứu), hiện Công ty đ ng lập hồ sơ
điều chỉnh quy hoạch và trình bổ sung kế hoạch sử dụng đất.
- Khu đô thị TMDV Bắc Hội An Khu dân c Thống nhất củ Công ty CP
ĐTXD TMDV Đà Thành đ ng triển kh i thực hiện GPMB TĐC những đoạn tiếp
theo củ dự án và đ ng tổ chức thi công những diện tích đã đ ợc GPMB.
Các dự án này chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân khách qu n trên ngành
chức năng củ thị xã đã đốn đốc các chủ đầu t đẩy nh nh tiến độ thực hiện các
dự án trên. Tuy nhiên, tiến độ triển kh i thi công củ một số dự án (đã hoàn
thành công tác GPMB) vẫn rất chậm UBND thị xã đã kiến nghị UBND tỉnh và
các sở ngành chức năng xem xét thu hồi nh dự án củ Công ty Xuân Phú Hải
dự án củ Công ty cổ phần Thiên Đ ng Cổ Cò (Khu phía Tây đường ĐT607A
12,08 ha,...)
14/ Đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu, báo hiệu giao thông trên một số điểm
thuộc tuyến ĐT605, ĐT609 qua khu vực xã Điện Hồng nhằm ngăn ngừa, hạn
chế tai nạn giao thông tại khu vực.
Để giải quyết vấn đề này B n n toàn gi o thông thị xã đã c Công văn
47/ATGT ngày 09 tháng 4 năm 2019 đề nghị Sở Gi o thông - Vận tải tỉnh xem
xét giải quyết tuy nhiên Sở ch c phản hồi. Ngày 22/5/2019 UBND thị xã tiếp
tục b n hành Công văn số 845/UBND đề nghị Sở kiểm tr giải quyết vấn đề này.
Đồng th i UBND thị xã đã gi o Công n thị xã tăng c ng công tác kiểm
tr kiểm soát n toàn gi o thông tại tuyến đ ng từ ĐT609 (Đoạn từ ngã ba Cẩm
Lý đến Đại Lộc) để kịp th i phát hiện xử lý chấn chỉnh tình trạng chạy nh nh
v ợt ẩu nhất là các xe chở vật liệu nặng đi qu đoạn tuyến này nhằm đảm bảo n
toàn giao thông trên tuyến. Qua kiểm tr kiểm soát đã phát hiện 18 tr ng hợp
chở hàng v ợt quá trọng tải quy định 12 tr ng hợp chở hàng để rơi vãi 10
tr ng hợp lắp thùng xe không đúng thiết kế tiêu chuẩn củ nhà sản xuất; đã r
quyết định xử phạt 30 tr ng hợp thu nộp ngân sách 98 8 triệu đồng t ớc quyền
sử dụng giấy phép lái xe c th i hạn 08 tr ng hợp.
15/ Đề nghị có giải pháp khớp nối hạ tầng giữa khu dân cư hiện hữu
với dự án Khu dân cư Cầu Hưng - Lai Nghi, khối phố 7B, phường Điện Nam
Đông đảm bảo thoát nước hiệu quả trong mùa mưa. Đồng thời, đề nghị thị xã
tăng cường giám sát chất lượng công trình thoát nước tại các dự án khu đô thị
ở các phường vùng Đông.
- Để giải quyết thoát n ớc khu dân c chỉnh tr ng thuộc dự án Cầu H ng Lai Nghi, Uỷ b n nhân dân ph ng Điện N m Đông đã c văn bản đề nghị Chủ
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đầu t dự án này điều chỉnh lại thiết kế về thoát n ớc. Hiện n y Chủ đầu t dự
án đ ng lập hồ sơ thủ tục trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh thiết kế
thoát n ớc để đảm bảo thoát n ớc trong mù m .
- Việc giám sát chất l ợng công trình thoát n ớc tại các dự án khu đô thị
vùng Đông Chủ đầu t chịu trách nhiệm thuê t vấn giám sát chất l ợng công
trình theo quy định củ Luật Xây dựng. Ngành chức năng củ thị xã đã làm việc
với chủ đầu t các dự án đô thị vùng Đông để yêu cầu các đơn vị thực hiện
nghiêm công tác giám sát chất l ợng công trình thoát n ớc tại các dự án.
III. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội: (Có 06 nội dung)
* Những nội dung đã giải quyết: (03 nội dung)
1/ Đề nghị thị xã sớm bàn giao công viên Tượng đài Dũng sĩ Điện Ngọc
cho phường để thuận tiện công tác quản lý của địa phương.
Hiện n y, thị xã đã bàn giao Công viên T ợng đài Dũng sĩ Điện Ngọc cho
ph ng Điện Ngọc quản lý.
2/ Chất lượng, số lượng đạt gia đình văn hóa, thôn khối phố văn hóa
chưa đảm bảo, cần xem lại vì theo báo cáo của UBND thị xã thì tỷ lệ hộ đạt gia
đình văn hóa là 91,5%, thôn khối phố đạt chuẩn văn hóa là 94,5% nhưng thực
tế nhân dân tham gia sinh hoạt, hội họp, tham dự tiếp xúc cử tri đạt rất thấp, tỷ
lệ hộ gia đình tham gia Đề án rác thải có đóng phí chưa đạt 90% theo Đề
án...Do đó, cần so sánh các tiêu chí để đánh giá thực chất hơn và chính xác
hơn.
Tình trạng nhân dân ít nhân dân th m gi sinh hoạt hội họp th m dự tiếp
xúc cử tri đạt rất thấp tỷ lệ hộ gi đình th m gi Đề án rác thải c đ ng phí thấp
nh cử tri phản ảnh là đúng và các nội dung này đã đ ợc cập nhật để đ vào
thực hiện các tiêu chí đánh giá bình xét công nhận gi đình và thôn khối phố văn
hóa tuy nhiên đây ch phải là tiêu chí liệt trong quá trình bình xét đánh giá. Để
khắc phục tình trạng trên UBND thị xã đề nghị các cơ qu n b n ngành đoàn thể
tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tích cực th m gi hội họp tiếp xúc cử
tri và thực hiện đ ng phí đầy đủ theo Đề án rác thải,...Đồng th i việc công nhận
gi đình văn h là do UBND cấp xã công nhận việc công nhận các thôn khối
phố đạt chuẩn văn h là do UBND cấp xã kiểm tr đề xuất và thị xã phúc tr
công nhận do đ yêu cầu các xã ph ng thực hiện kiểm tr đề xuất và xét duyệt
các d nh hiệu đảm bảo đúng đối t ợng thực chất chính xác.
3/ Dịch sốt xuất huyết năm 2018 trên địa bàn thị xã bùng phát mạnh
(tăng 634 ca so với 2017), đề nghị ngành Y tế xác định rõ trách nhiệm và có
giải pháp để hạn chế tình hình bệnh sốt xuất huyết trong thời gian tới, đồng
thời, đề nghị có giải pháp tuyên truyền để người dân biết cách phòng tránh và
không chủ quan tự ý mua thuốc tại các cơ sở chữa bệnh để chữa bệnh.
Công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất xuất huyết phải đ ợc thực hiện
đồng bộ các giải pháp từ các cấp chính quyền đến mỗi cá nhân ng i dân ngành
Y tế là cơ qu n h ớng dẫn theo dõi th m m u công tác phòng chống dịch trên
đị bàn thị xã. Tuy nhiên trong năm 2018 công tác th m m u phòng chống dịch
ch đ ợc ngành Y tế thực hiện kịp th i ch th m m u thực hiện đồng bộ các
giải pháp và ch c giải pháp hữu hiệu để phòng chống dịch khi dịch bùng phát
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vấn đề này UBND thị xã đã chỉ đạo ngành Y tế và các đơn vị liên qu n tổ chức
rút kinh nghiệm đánh giá lại hiệu quả phòng chống dịch trong năm 2018 để triển
kh i thực hiện tốt trong năm 2019.
Năm 2019 công tác phòng chống dịch đã đ ợc UBND thị xã chỉ đạo thực
hiện ng y từ đầu năm UBND thị xã đã b n hành Kế hoạch số 33/KH-UBND
ngày 14/3/2019 về triển kh i công tác phòng chống sốt xuất huyết trên đị bàn thị
xã Điện Bàn năm 2019 và triển kh i thực hiện đồng bộ các giải pháp với mục tiêu
phấn đấu giảm thấp nhất số c mắc sốt xuất huyết so với năm 2018 trong đ tập
trung thực hiện các nh m giải pháp s u:
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cách phòng chống dịch sốt xuất
huyết các ph ơng pháp điều trị bệnh sốt xuất huyết trên các ph ơng tiện thông
tin đại chúng củ thị xã và xã - ph ng đ dạng h các loại hình tuyên truyền:
truyền hình phát th nh truyền th nh p no áp phích khẩu hiệu t rơi; lồng ghép
tuyên truyền trong các buổi họp dân các hội nghị và hội thảo tại cộng đồng; các
hoạt động ngoại kh
chào c hàng tuần tại các tr ng ...để ng i dân nắm rõ
các biện pháp phòng tránh và điều trị dịch bệnh.
- Tổ chức phát động công tác r quân dọn dẹp vệ sinh môi tr ng ít nhất
01 tháng/01 lần khi ch c dịch hàng tuần khi dịch bùng phát l n rộng; tổ chức
phát quang các bụi rậm loại bỏ các dụng cụ chứ n ớc không sử dụng diệt bọ
gậy; trong đ tăng c ng sự phối hợp trách nhiệm củ các tổ chức hội đoàn thể
tại các đị ph ơng nh : Hội liên hiệp phụ nữ Hội nông dân Đoàn th nh
niên …và củ cộng đồng dân c trong việc tổ chức r quân dọn dẹp vệ sinh môi
tr ng phòng chống dịch sốt xuất huyết.
- Theo dõi kiểm soát và thực hiện các biện pháp dập dịch kịp th i khi dịch
phát sinh để dịch bệnh không l y l n trên diện rộng.
* Những nội dung đã và đang tiếp tục giải quyết: (03 nội dung)
1/ Cử tri kiến nghị di dời các trụ dây viễn thông còn nằm trong hành
lang giao thông dọc trục đường ĐT610B, trục đường ĐH10, đoạn qua xã Điện
Trung.
Về vấn đề này thực hiện Kế hoạch chỉnh tr ng ngầm cáp viễn thông trên
đị bàn thị xã th i gi n qu Viễn Thông Điện Bàn đã thực hiện di d i tất cả các
trụ viễn thông phục vụ mở rộng tuyến 610B đi qu xã Điện Qu ng; đối với các
trụ dây viễn thông còn nằm trong hành l ng gi o thông đi qu xã Điện Trung và
Điện Phong Viễn thông Điện Bàn sẽ tiếp tục di d i tr ớc tháng 9/2019.
2/ Đề nghị thị xã quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa của các
phường để đạt chuẩn vào năm 2020.
Về vấn đề này s u khi hoàn thành công tác sáp nhập thôn khối phố trên
đị bàn ngành chức năng củ thị xã đã phối hợp với 07 ph ng tổ chức rà soát
khảo sát lại nhu cầu thực tế củ các ph ng s u khi sáp nhập khối phố qu khảo
sát có 16 nhà văn h và 19 khu thể th o khối phố cần xây mới, 13 nhà văn h
và 07 khu thể th o khối phố cần sử chữ trong gi i đoạn 2019 - 2020. Hiện nay,
đ ng hoàn chỉnh d nh mục đầu t trình phê duyệt triển kh i thực hiện.
3/ Tỉ lệ tuyển sinh vào lớp 10 hiện nay là 85%, 15% còn lại không được
tuyển vào học lớp 10 các trường công lập, cũng không có điều kiện theo học
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tại các trường dạy nghề, cơ sở đào tạo khác, có nguy cơ bị lôi kéo, rủ rê vào tệ
nạn xã hội, đề nghị thị xã có kế hoạch hỗ trợ đào tạo cho các em.
Hiện n y mạng l ới tr ng nghề và Tr ng Trung cấp nghề trên đị bàn
thị xã đảm bảo để đào tạo toàn bộ số l ợng 15% học sinh không đ ợc tuyển sinh
vào lớp 10 (bao gồm các cơ sở như: Trường Cao đẳng nghề Bắc Quảng Nam,
Trường Cao đẳng Việt - Hàn, Trường Trung cấp Quảng Đông, THPT tư thục
Quảng Đông và một số cơ sở đào tạo nghề truyền thống tại các địa phương);
tr ng hợp các học sinh không c điều kiện học các tr ng nghề và tr ng Trung
cấp nghề thì thị xã sẽ thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề theo Quyết định 3577/QĐUBND ngày 14/10/2016 củ UBND tỉnh và Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày
27/11/2009 củ Thủ t ớng Chính phủ. Hiện nay, UBND thị xã đã gi o nhiệm vụ
cho Phòng L o động - TB&XH phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào th m m u
UBND thị xã tổ chức Hội nghị t vấn định h ớng nghề nghiệp cho 15% số học
sinh học sinh không đ ợc tuyển sinh vào lớp 10 trên đị bàn thị xã trong tháng
6/2019; đồng th i chỉ đạo ngành chức năng tăng c ng công tác tuyên truyền,
vận động gi đình và cá nhân học sinh đăng ký học nghề tại các cơ sở giáo dục
nghề nghiệp nhằm giúp cho các em c việc làm ổn định giảm nguy cơ bị lôi kéo
rủ rê vào tệ nạn xã hội.
Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri tr ớc và tại kỳ họp 09,
HĐND thị xã kh XI UBND thị xã kính báo cáo./.
Nơi nhận:
- Đại biểu HĐND thị xã;
- CT, PCT UBND thị xã;
- Các ngành đị ph ơng;
- C, PVP;
- L u: VT.
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