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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NỘI VỤ 

 

Số:  2444/BC-SNV 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

        Quảng Nam, ngày  27 tháng 11 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Thẩm định Đề án thành lập 05 phƣờng 

 thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

 

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị 

hành chính. Qua khảo sát thực tế, nghiên cứu hồ sơ và đối chiếu các tiêu chuẩn 

quy định hiện hành; Sở Nội vụ báo cáo thẩm định Đề án thành lập 05 phường: 

Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh và Điện 

Phương thuộc thị xã Điện Bàn như sau: 

I. VỀ HỒ SƠ, THỦ TỤC, CƠ SỞ PHÁP LÝ 

1. Về hồ sơ, thủ tục: Hồ sơ, thủ tục đề nghị thành lập 05 phường: Điện 

Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh và Điện Phương 

đã được UBND thị xã Điện Bàn thực hiện đầy đủ theo quy định hiện hành. 

2. Về cơ sở pháp lý: Hồ sơ, thủ tục thành lập 05 phường: Điện Thắng Bắc, 

Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh và Điện Phương được UBND 

thị xã Điện Bàn thành lập đảm bảo các cơ sở pháp lý sau: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

- Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; 

- Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại hành 

chính; 

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa XIII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thông chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 

- Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp 

xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; 

- Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc 

tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả; 
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- Công văn số 262/UBTVQH14-PL ngày 17/4/2018 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về việc thống nhất thực hiện các quy định về điều chỉnh địa giới 

hành chính gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6; 

- Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 

trong giai đoạn 2019-2021; 

- Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

- Nghị Quyết số 889/NQ-UBTVQH13 ngày 10/3/2015 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Điện Bàn và 07 phường thuộc thị 

xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; 

- Quyết định số 222/QĐ-BXD ngày 10/3/2014 của Bộ Xây dựng về việc 

công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (đô thị Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam đạt 

tiêu chuẩn đô thị loại IV; 

- Công văn số 4950/BXD-PTĐT ngày 12/10/2020 của Bộ Xây dựng về 

việc đánh giá tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với 05 xã dự 

kiến thành lập phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; 

- Thông báo số 627-TB/TU ngày 23/10/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về 

kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp đơn vị hành chính; 

- Quyết định số 518/Đ-UBND ngày 07/02/2013 của Ủy ban Nhân dân 

tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn; 

- Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 10/1/2014 của Ủy ban Nhân dân 

tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng v ng tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn đến năm 2020-2030; 

- Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của Ủy ban Nhân dân 

tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn đến 2020, tầm nhìn đến 2030; 

- Nghị quyết số 06-NQ/ĐH ngày 29/7/2015 của Đại hội đại biểu Đảng bộ 

thị xã Điện Bàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 về phương hướng chung có 

xác định: “Đến cuối năm 2020, xây dựng cơ bản hoàn chỉnh 7 phường hiện có; 

xây dựng 5 xã dọc quốc lộ 1A thành phường…”; 

- Nghị quyết số 03-NQ/ĐH ngày 28/7/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ 

thị xã Điện Bàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025;  

- Thông báo số 01-TB/TU ngày 06/8/2020 của Thị ủy Điện Bàn về chủ 

trương của Ban Thường vụ Thị ủy về tại cuộc họp ngày 31/7/2020; 
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- Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân 

thị xã Điện Bàn về việc thành lập 05 phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam. 

  II. VỀ SỰ CẦN THIẾT, TIÊU CHUẨN THÀNH LẬP THỊ TRẤN 

HƢƠNG AN 

1.Sự cần thiết thành lập 05 phƣờng thuộc thị xã Điện Bàn: 

Theo hiện trạng thị xã Điện Bàn có 20 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 

phường: Vĩnh Điện, Điện An, Điện Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung, 

Điện Nam Đông, Điện Dương và 13 xã: Điện Hòa, Điện Hồng, Điện Minh, Điện 

Phong, Điện Phước, Điện Phương, Điện Quang, Điện Thắng Bắc, Điện Thắng 

Nam, Điện Thắng Trung, Điện Thọ, Điện Tiến, Điện Trung. Trong những năm 

qua, trên địa bàn 5 xã: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, 

Điện Minh và Điện Phương hệ thống hạ tầng đã được thị xã quan tâm đầu tư xây 

dựng. Theo đó, đã thu hút nhiều dự án đầu tư xây dựng, cơ cấu kinh tế chuyển 

dịch theo hướng tiến bộ và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Tuy nhiên, 

trong quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội làm phát sinh nhiều vấn 

đề mới cần giải quyết như: Quản lý các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, thương mại 

và dịch vụ; quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch đã được duyệt; quản lý hệ 

thống hạ tầng đô thị; quản lý trật tự xây dựng, quản lý không gian kiến trúc cảnh 

quan và bảo vệ môi trường đô thị... nên có thể thấy mô hình quản lý chính quyền 

cấp xã như hiện nay có nhiều điểm hạn chế so với tốc độ đô thị hoá và phát triển 

kinh tế - xã hội đang diễn ra nhanh trên địa bàn xã: Điện Thắng Bắc, Điện 

Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh và Điện Phương. Xuất phát từ nhu 

cầu thực tiễn cần phải có mô hình chính quyền đô thị đối với các xã trên nhằm 

đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý hành chính Nhà nước và nguyện vọng của 

Đảng bộ, nhân dân địa phương.  

Bên cạnh đó, qua rà soát, đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội và 

hạ tầng đô thị, các xã Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, 

Điện Minh và Điện Phương đã cơ bản đáp ứng các điều kiện về trình độ phát 

triển cơ sở hạ tầng của phường theo quy định tại Nghị quyết số 

1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

phân loại đô thị và đã được Bộ Xây dựng thống nhất tại Công văn số 

4950/BXD-PTĐT ngày 12/10/2020 về việc đánh giá tiêu chuẩn trình độ phát 

triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với 05 xã dự kiến thành lập phường thuộc thị xã 

Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Do vậy, việc thành lập các phường Điện Thắng 

Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh và Điện Phương đảm bảo 

các điều kiện theo quy định hiện hành, phù hợp với xu hướng về phát triển đô 

thị, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Điện Bàn; đáp ứng được nhu 
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cầu, nguyện vọng của cán bộ, nhân dân, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đóng 

trên địa bàn các xã. 

2. Đánh giá các tiêu chuẩn thành lập phƣờng: 

Theo quy định tại Điều 8 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 

25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì tiêu chuẩn của phường thuộc thị 

xã: 

1. Dân số từ 5.000 người trở lên; 

2. Diện tích tự nhiên từ 5,5 km
2
trở lên. 

3.  Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội: (theo phụ lục 01 của Nghị 

quyết số 1211/2016/UBTVQH13) đánh giá 03 nội dung: 

(3.1) Cân đối thu chi ngân sách: đủ 

(3.2) Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất: Đạt bình quân chung của 

thị xã 

(3.3) Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp: Đạt từ 70% trở lên 

4. Hệ thống hạ tầng đô thị: (theo phụ lục 2.1 của Nghị quyết số 

1210/2016/UBTVQH13) đánh giá 12 nội dung: 

(4.1) Đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở: Từ 2,7 km
2
/ 

người trở lên 

(4.2) Trạm y tế (≥500 m
2
/trạm): từ 1 trạm/ 5.000 người  

(4.3) Sân luyện tập (≥3.000 m
2
): Từ 0,5 m

2
/người 

(4.4) Chợ hoặc siêu thị: từ 01 công trình trở lên 

(4.5) Đất cây xanh sử dụng công cộng: từ 2 m
2
/người trở lên 

(4.6) Diện tích đất giao thông tính trên dân số: từ 7 km/km
2
 trở lên 

(4.7) Cấp điện sinh hoạt: từ 350 kwh/người/năm trở lên 

(4.8) Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng: Từ 90% trở lên 

(4.9)Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch hợp vệ sinh: Từ 90% trở lên 

(4.10) Mật độ đường cống thoát nước chính: Từ 3 km/km
2
 

(4.11) Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật: Từ 15% trở 

lên 

(4.12) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom: Từ 70% trở lên 

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 14 Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 

thì Bộ Xây Dựng đánh giá 12 nội dung thuộc tiêu chuẩn Hệ thống hạ tầng đô thị 
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2.1. Đánh giá tiêu chuẩn thành lập phƣờng Điện Thắng Bắc 

2.1.1. Tiêu chuẩn về quy mô dân số 

Tổng dân số của xã Điện Thắng Bắc là 7.480 người (đã bao gồm dân số 

quy đổi). Theo quy định thì tiêu chuẩn quy mô dân số của phường thuộc thị xã 

thuộc tỉnh là 5.000 người trở lên. Đánh giá: Đạt. 

2.1.2. Tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên 

Xã Điện Thắng Bắc có diện tích 3,79 km
2
. Theo quy định thì tiêu chuẩn 

diện tích tự nhiên của phường là 5,5 km
2 
trở lên. Tuy nhiên,tại điểm c Khoản 2 

Điều 31 của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 quy định: “Việc thành lập 

đơn vị hành chính đô thị trên cơ sở 01 đơn vị hành chính cùng cấp mà không 

làm tăng đơn vị hành chính thì không áp dụng khoản 2 điểm a khoản 3 các điều 

4, 5 và 6, khoản 2 và khoản 3 Điều 7, khoản 2 Điều 8 và Điều 9 của Nghị quyết 

này”. Như vậy, về tiêu chí diện tích xãĐiện Thắng Bắc không áp dụng khoản 2 

Điều 8 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13. 

Vậy, xã Điện Thắng Bắc không cần thiết phải đạt 5,5 km
2
, với 3,79 km

2
, 

xã Điện Thắng Bắc đạt tiêu chí về diện tích tự nhiên. 

2.1.3. Tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội  

a) Về cân đối thu chi ngân sách 

Thu ngân sách năm 2019 xã đạt 21,03 tỷ đồng. Chi ngân sách xã đạt 19,00 

tỷ đồng. Cân đối thu chi dư. Đánh giá: Đạt. 

b) Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất (2017, 2018, 2019) 

Tỷ lệ hộ nghèo của xã Điện Thắng Bắc năm 2017 là 2,23%, năm 2018 là 

1,60%, năm 2019 là 1,08%; trung bình 3 năm gần nhất là: 1,64%. 

Tỷ lệ hộ nghèo của thị xã Điện Bàn trung bình 3 năm 2017, 2018, 2019 là 

1,69%. Đánh giá: Đạt. 

c) Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 

Xã Điện Thắng Bắc có 4.390 người ở độ tuổi lao động, trong đó: lao động 

phi nông nghiệp 3.646 người, lao động nông nghiệp 744 người. Tỷ lệ lao động 

phi nông nghiệp đạt 83,05%. Theo quy định phải đạt từ 70% trở lên. Đánh giá: 

Đạt.  

2.1.4. Tiêu chuẩn về hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị:Đạt 11/12 nội dung. 

TT Các chỉ tiêu đánh giá Đơn vị 

Tiêu 

chuẩn 

quy định 

Đánh 

giá 

Ghi 

chú 

1 
Đất công trình giáo dục mầm non 

và phổ thông cơ sở 
m

2
/người ≥2,7 2,9 Đạt 
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TT Các chỉ tiêu đánh giá Đơn vị 

Tiêu 

chuẩn 

quy định 

Đánh 

giá 

Ghi 

chú 

2 Trạm y tế (≥ 500 m
2
/trạm) 

trạm/ 

5.000 

người 

≥1 2 Đạt 

3 Sân luyện tập (≥ 3.000 m
2
) m

2
/người ≥0,5 1,2 Đạt 

4 Chợ hoặc siêu thị công trình ≥1 

Có 1 

siêu thị 

điện máy 

diện tích 

2.600 m
2
 

Đạt 

5 Đất cây xanh sử dụng công cộng m
2
/người ≥2 2,1 Đạt 

6 
Diện tích đất giao thông tính trên 

dân số 
m

2
/người ≥7 13,6 Đạt 

7 Cấp điện sinh hoạt 
kwh/người/ 

năm 
≥350 370 Đạt 

8 
Tỷ lệ đường phố chính được 

chiếu sáng 
% ≥90 100 Đạt 

9 
Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch, 

hợp vệ sinh 
% ≥90 100 Đạt 

10 
Mật độ đường cống thoát nước 

chính 
km/km

2
 ≥3 6,9 Đạt 

11 
Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý 

đạt quy chuẩn kỹ thuật 
% ≥15 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

12 
Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được 

thu gom 
% ≥70 100 Đạt 

2.2. Đánh giá tiêu chuẩn thành lập phƣờng Điện Thắng Trung 

2.2.1. Tiêu chuẩn về quy mô dân số 

Tổng dân số của xã Điện Thắng Trung là 8.100 người (đã bao gồm dân số 

quy đổi). Theo quy định thì tiêu chuẩn quy mô dân số của phường thuộc thị xã 

thuộc tỉnh là 5.000 người trở lên. Đánh giá: Đạt. 

2.2.2. Tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên 

Xã Điện Thắng Trung có diện tích 3,78 km
2.

. Theo quy định thì tiêu chuẩn diện 

tích tự nhiên của phường là 5,5 km
2 
trở lên. Tuy nhiên,tại điểm c Khoản 2 Điều 31 

của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13quy định: “Việc thành lập đơn vị 

hành chính đô thị trên cơ sở 01 đơn vị hành chính cùng cấp mà không làm tăng 

đơn vị hành chính thì không áp dụng khoản 2, điểm a khoản 3 các điều 4, 5 và 6, 

khoản 2 và khoản 3 Điều 7, khoản 2 Điều 8 và Điều 9 của Nghị quyết này”. Như 

vậy, về tiêu chí diện tích xã Điện Thắng Trungkhông áp dụng khoản 2 Điều 

8Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13. 
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Vậy, xã Điện Thắng Trungkhông cần thiết phải đạt 5,5 km
2
, với 3,78km

2
, xã 

Điện Thắng Trungđạt tiêu chí về diện tích tự nhiên. 

2.2.3. Tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội  

a) Về cân đối thu chi ngân sách 

Thu ngân sách năm 2019 xã đạt 11,56 tỷ đồng. Chi ngân sách xã đạt 9,38 tỷ 

đồng. Cân đối thu chi dư. Đánh giá: Đạt. 

b) Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất (2017, 2018, 2019) 

Tỷ lệ hộ nghèo của xã Điện Thắng Trung năm 2017 là 1,81%, năm 2018 là 

1,3%, năm 2019 là 0,8%; trung bình 3 năm gần nhất là: 1,3%. 

Tỷ lệ hộ nghèo của thị xã Điện Bàn trung bình 3 năm 2017, 2018, 2019 là 

1,69%. Đánh giá: Đạt. 

c) Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 

Xã Điện Thắng Trung có 5.080 người ở độ tuổi lao động, trong đó: lao 

động phi nông nghiệp 4.370 người, lao động nông nghiệp 710 người. Tỷ lệ lao 

động phi nông nghiệp đạt 86,02%. Theo quy định phải đạt từ 70% trở lên. Đánh 

giá: Đạt. 

2.2.4. Tiêu chuẩn về hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị: đạt 11/12 nội dung 

TT Tiêu chuẩn Đơn vị 
Tiêu chuẩn 

quy định 

Đánh 

giá 

Ghi 

chú 

1 
Đất công trình giáo dục mầm 

non và phổ thông cơ sở 
m

2
/người ≥2,7 6 Đạt 

2 Trạm y tế (≥ 500 m
2
/trạm) 

trạm/5.000 

người ≥1 1,8 Đạt 

 
3 Sân luyện tập (≥ 3.000 m

2
) m

2
/người ≥0,5 4,3 Đạt 

4 Chợ hoặc siêu thị công trình ≥1 1 Đạt 

5 
Đất cây xanh sử dụng công 

cộng 
m

2
/người ≥2 2,3 Đạt 

6 
Diện tích đất giao thông tính 

trên dân số 
m

2
/người ≥7 29 Đạt 

7 Cấp điện sinh hoạt 
kwh/người/ 

năm 
≥350 >350 Đạt 

8 
Tỷ lệ đường phố chính được 

chiếu sáng 
% ≥90 100 Đạt 

9 
Tỷ lệ hộ dân được cấp nước 

sạch, hợp vệ sinh 
% ≥90 100 Đạt 

10 
Mật độ đường cống thoát 

nước chính 
km/km

2
 ≥3 6,5 Đạt 

11 
Tỷ lệ nước thải đô thị được xử 

lý đạt quy chuẩn kỹ thuật 
% ≥15 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

12 Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt % ≥70 99 Đạt 
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TT Tiêu chuẩn Đơn vị 
Tiêu chuẩn 

quy định 

Đánh 

giá 

Ghi 

chú 

được thu gom 

2.3. Đánh giá tiêu chuẩn thành lập phƣờng Điện Thắng Nam 

2.3.1. Tiêu chuẩn về quy mô dân số 

Tổng dân số của xã Điện Thắng Nam là 7.470 người (đã bao gồm dân số 

quy đổi). Theo quy định thì tiêu chuẩn quy mô dân số của phường thuộc thị xã 

thuộc tỉnh là 5.000 người trở lên. Đánh giá: Đạt. 

2.3.2. Tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên 

Xã Điện Thắng Nam có diện tích 5,38 km
2
. Theo quy định thì tiêu chuẩn 

diện tích tự nhiên của phường là 5,5 km
2
 trở lên.  

Tuy nhiên,tại điểm c Khoản 2 Điều 31 của Nghị quyết số 

1211/2016/UBTVQH13 quy định: “Việc thành lập đơn vị hành chính đô thị trên 

cơ sở 01 đơn vị hành chính cùng cấp mà không làm tăng đơn vị hành chính thì 

không áp dụng khoản 2, điểm a khoản 3 các điều 4, 5 và 6, khoản 2 và khoản 3 

Điều 7, khoản 2 Điều 8 và Điều 9 của Nghị quyết này”. Như vậy, về tiêu chí 

diện tích xã  Điện Thắng Nam không áp dụng khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 

1211/2016/UBTVQH13. 

Vậy, xã Điện Thắng Nam không cần thiết phải đạt 5,5 km
2
, với 5,38 km

2
, 

xã Điện Thắng Nam đạt tiêu chí về diện tích tự nhiên. 

2.3.3. Tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội  

a) Về cân đối thu chi ngân sách 

Thu ngân sách năm 2019 xã đạt 14,68 tỷ đồng. Chi ngân sách xã đạt 10,22 

tỷ đồng. Cân đối thu chi dư. Đánh giá: Đạt. 

b) Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất (2017, 2018, 2019) 

Tỷ lệ hộ nghèo của xã Điện Thắng Nam năm 2017 là 2,06%, năm 2018 là 

1,65%,năm 2019 là 1,18%; trung bình 3 năm gần nhất là: 1,63%. 

Tỷ lệ hộ nghèo của thị xã Điện Bàn trung bình 3 năm 2017, 2018, 2019 là 

1,69%. Đánh giá: Đạt. 

c) Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 

Xã Điện Thắng Nam có 4.235 người ở độ tuổi lao động, trong đó: lao 

động phi nông nghiệp 3.985 người, lao động nông nghiệp 250 người. Tỷ lệ lao 

động phi nông nghiệp đạt 94,1%. Theo quy định phải đạt từ 70% trở lên. Đánh 

giá: Đạt. 
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2.3.4. Tiêu chuẩn về hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị: Đạt 10/12 nội dung 

TT Tiêu chuẩn Đơn vị 
Tiêu chuẩn 

quy định 

Đánh 

giá 

Ghi 

chú 

1 
Đất công trình giáo dục mầm 

non và phổ thông cơ sở 
m

2
/người ≥2,7 2,71 Đạt 

2 Trạm y tế (≥ 500 m
2
/trạm) 

trạm/ 

5.000 

người 

≥1 2 Đạt 

3 Sân luyện tập (≥ 3.000 m
2
) m

2
/người ≥0,5 2,5 Đạt 

4 Chợ hoặc siêu thị công trình ≥1 

Có 1 

siêu thị 

200 m
2
 

Không 

đạt 

5 Đất cây xanh sử dụng công cộng m
2
/người ≥2 7,4 Đạt 

6 
Diện tích đất giao thông tính 

trên dân số 
m

2
/người ≥7 13 Đạt 

7 Cấp điện sinh hoạt 
kwh/người/ 

năm 
≥350 715 Đạt 

8 
Tỷ lệ đường phố chính được 

chiếu sáng 
% ≥90 100 Đạt 

9 
Tỷ lệ hộ dân được cấp nước 

sạch, hợp vệ sinh 
% ≥90 100 Đạt 

10 
Mật độ đường cống thoát nước 

chính 
km/km

2
 ≥3 3,3 Đạt 

11 
Tỷ lệ nước thải đô thị được xử 

lý đạt quy chuẩn kỹ thuật 
% ≥15 

Không 

đạt 
Không 

đạt 

12 
Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt 

được thu gom 
% ≥70 100 Đạt 

2.4. Đánh giá tiêu chuẩn thành lập phƣờng Điện Minh 

2.4.1. Tiêu chuẩn về quy mô dân số 

- Tổng dân số của xã Điện Minh là 11.340 người (đã bao gồm dân số quy 

đổi). Theo quy định thì tiêu chuẩn quy mô dân số của phường thuộc thị xã thuộc 

tỉnh là 5.000 người trở lên. Đánh giá: Đạt. 

2.4.2. Tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên 

Xã Điện Minh có diện tích 7,57 km
2
. Theo quy định thì tiêu chuẩn diện 

tích tự nhiên của phường là 5,5 km
2
 trở lên. Đánh giá: Đạt. 

2.4.3. Tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội  

a) Về cân đối thu chi ngân sách 

Thu ngân sách năm 2019 xã đạt 17,30 tỷ đồng. Chi ngân sách xã đạt 16,71 

tỷ đồng. Cân đối thu chi dư. Đánh giá: Đạt. 

b) Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất (2017, 2018, 2019) 



 10 

Tỷ lệ hộ nghèo của xã Điện Minh năm 2017 là 1,64%, năm 2018 là 

1,30%, năm 2019 là 1,14%; trung bình 3 năm gần nhất là: 1,36%. 

Tỷ lệ hộ nghèo của thị xã Điện Bàn trung bình 3 năm 2017, 2018, 2019 là 

1,69%. Đánh giá: Đạt. 

c) Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 

- Xã Điện Minh có 5.906 người ở độ tuổi lao động, trong đó: lao động phi 

nông nghiệp 5.363 người, lao động nông nghiệp 543 người. Tỷ lệ lao động phi 

nông nghiệp đạt 90,81%. Theo quy định phải đạt từ 70% trở lên. Đánh giá: Đạt.  

2.4.4. Tiêu chuẩn về hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị: Đạt 10/12 nội dung. 

TT Tiêu chuẩn Đơn vị 
Tiêu chuẩn 

quy định 

Đánh 

giá 

Ghi 

chú 

1 
Đất công trình giáo dục mầm 

non và phổ thông cơ sở 
m

2
/người ≥2,7 2,7 Đạt 

2 Trạm y tế (≥ 500 m
2
/trạm) 

trạm/5.000 

người 
≥1 1,3 Đạt 

3 Sân luyện tập (≥ 3.000 m
2
) m

2
/người ≥0,5 1,4 Đạt 

4 Chợ hoặc siêu thị công trình ≥1 

Có 01 

siêu thị 

500 m
2
 

Không 

đạt 

5 
Đất cây xanh sử dụng công 

cộng 
m

2/
người ≥2 2,03 Đạt 

6 
Diện tích đất giao thông tính 

trên dân số 
m

2
/người ≥7 14,1 Đạt 

7 Cấp điện sinh hoạt 
kwh/người/ 

năm 
≥350 612 Đạt 

8 
Tỷ lệ đường phố chính được 

chiếu sáng 
% ≥90 100 Đạt 

9 
Tỷ lệ hộ dân được cấp nước 

sạch, hợp vệ sinh 
% ≥90 93,50 Đạt 

10 
Mật độ đường cống thoát nước 

chính 
km/km

2
 ≥3 4,5 Đạt 

11 
Tỷ lệ nước thải đô thị được xử 

lý đạt quy chuẩn kỹ thuật 
% ≥15 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

12 
Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt 

được thu gom 
% ≥70 95 Đạt 

2.5. Đánh giá tiêu chuẩn thành lập phƣờng Điện Phƣơng 

2.5.1. Tiêu chuẩn về quy mô dân số 

Tổng dân số của xã Điện Phương là 14.680 người (đã bao gồm dân số quy 

đổi). Theo quy định thì tiêu chuẩn quy mô dân số của phường thuộc thị xã thuộc 

tỉnh là 5.000 người trở lên. Đánh giá: Đạt. 
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2.5.2. Tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên 

Xã Điện Phương có diện tích 9,94 km
2
.Theo quy định thì tiêu chuẩn diện 

tích tự nhiên của phường là 5,5 km
2
 trở lên. Đánh giá: Đạt. 

2.5.3. Tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội  

a) Về cân đối thu chi ngân sách 

Thu ngân sách năm 2019 xã đạt 17,96 tỷ đồng. Chi ngân sách xã đạt 11,50 

tỷ đồng. Cân đối thu chi dư. Đánh giá: Đạt. 

b) Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất (2017, 2018, 2019) 

Tỷ lệ hộ nghèo của xã Điện Phương năm 2017 là 1,95%, năm 2018 là 

1,57%, năm 2019 là 1,43%; trung bình 3 năm gần nhất là: 1,65%. 

Tỷ lệ hộ nghèo của thị xã Điện Bàn trung bình 3 năm 2017, 2018, 2019 là 

1,69%. Đánh giá: Đạt. 

c) Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 

- Xã Điện Phương có 7.800 người ở độ tuổi lao động, trong đó: lao động 

phi nông nghiệp 6.678 người, lao động nông nghiệp 1.122 người. Tỷ lệ lao động 

phi nông nghiệp đạt 85,62%. Theo quy định phải đạt từ 70% trở lên. Đánh giá: 

Đạt.  

2.5.4. Tiêu chuẩn về hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị: Đạt 11/12 nội dung 

TT Tiêu chuẩn Đơn vị 
Tiêu chuẩn 

quy định 

Đánh 

giá 

Ghi 

chú 

1 
Đất công trình giáo dục mầm 

non và phổ thông cơ sở 
m

2
/người ≥2,7 2,71 Đạt 

2 Trạm y tế (≥ 500 m
2
/trạm) 

trạm/ 5.000 

người 
≥1 1 Đạt 

3 Sân luyện tập (≥ 3.000 m
2
) m

2
/người ≥0,5 1,6 Đạt 

4 Chợ hoặc siêu thị công trình ≥1 1 Đạt 

5 
Đất cây xanh sử dụng công 

cộng 
m

2
/người ≥2 2,1 Đạt 

6 
Diện tích đất giao thông tính 

trên dân số 
m

2
/người ≥7 7,2 Đạt 

7 Cấp điện sinh hoạt 
kwh/người/ 

năm 
≥350 467 Đạt 

8 
Tỷ lệ đường phố chính được 

chiếu sáng 
% ≥90 100 Đạt 

9 
Tỷ lệ hộ dân được cấp nước 

sạch, hợp vệ sinh 
% ≥90 100 Đạt 

10 
Mật độ đường cống thoát nước 

chính 
km/km

2
 ≥3 3,03 Đạt 

11 
Tỷ lệ nước thải đô thị được xử 

lý đạt quy chuẩn kỹ thuật 
% ≥15 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

12 
Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt 

được thu gom 
% ≥70 100 Đạt 
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III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ: 

Đối chiếu các tiêu chí của 05 xã: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, 

Điện Thắng Nam, Điện Minh và Điện Phương với tiêu chuẩn quy định tại Nghị 

quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, các xã 

nêu trên cơ bản đạt tiêu chuẩn của các tiêu chí theo quy định. Riêng tiêu chí hệ 

thống cơ sở hạ tầng đô thị các xã chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối (Các xã: Điện Thắng 

Bắc, Điện Thắng Trung và Điện Phương đạt 11/12 nội dung; các xã:  Điện 

Thắng Nam và Điện Minh đạt 10/12 nội dung). Tuy nhiên, các nội dung chưa 

đạt này địa phương đã đưa ra các phương án, lộ trình để đảm bảo hoàn thiện 

trong thời gian sớm nhất. 

Xuất phát từ tình hình thực tiễn và sự cần thiết, mức độ đạt được các tiêu 

chí thành lập phường, Sở Nội vụ kính đề nghị UBND tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh thông qua Đề án thành lập các phường: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng 

Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh và Điện Phương. 

Trên đây là báo cáo thẩm định của Sở Nội vụ về Đề án thành lập các 

phường: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh và 

Điện Phương. Kính báo cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND TX Điện Bàn (để phối hợp); 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Kim Hoa 
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