
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 
Số :  6995/ĐA-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Nam, ngày 30 tháng 11 năm 2020 

 

ĐỀ ÁN 

Thành lập phường Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, 

Điện Minh, Điện Phương thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

 

PHẦN THỨ NHẤT 

CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ  

- 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; 

- 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 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống 

đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;  



2 

- Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 – 

2020; 

- Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 15/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng 

Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;  

- 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/QĐ-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 vùng 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. 

II. SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP 5 PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ 

ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM 

Tỉnh Quảng Nam hiện có 18 đơn vị hành chính cấp huyện (15 huyện, 01 

thị xã và 02 thành phố); 241 đơn vị hành chính cấp xã (203 xã ; 25 phường, 13 

thị trấn). 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 dự kiến thành lập phường hệ thống hạ tầng đã được thị xã 

quan tâm đầu tư xây dựng. Theo đó, trên các địa bàn đã thu hút nhiều dự án đầu 

tư xây dựng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, 

xây dựng, dịch vụ; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. 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 
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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 

cầu, nguyện vọng của cán bộ, nhân dân, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đóng 

trên địa bàn các xã. 
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PHẦN THỨ HAI 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN VỀ 

KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THỊ XÃ ĐIỆN BÀN VÀ 5 XÃ ĐIỆN THẮNG 

BẮC, ĐIỆN THẮNG TRUNG, ĐIỆN THẮNG NAM, ĐIỆN MINH VÀ 

ĐIỆN PHƯƠNG 

 

A. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN VỀ 

KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 

Lịch sử hình thành và phát triển của Điện Bàn gắn liền với quá trình mở 

đất của dân tộc Việt về phương Nam. Vùng đất Điện Bàn xưa thuộc đất Việt 

Thường thời của các vua Hùng.  

Năm 1306, vua Chăm là Chế Mân đã dâng châu Ô và châu Lý làm sính lễ 

cưới Công chúa Huyền Trân. Năm 1307, châu Ô và châu Lý được đổi thành 

Thuận Châu và Hóa Châu. Vùng đất Điện Bàn thuộc phần đất phía Nam của 

Hóa Châu. Năm 1435, địa danh Điện Bàn được Nguyễn Trãi ghi vào “Dư địa 

chí” gồm 95 xã thuộc phủ Triệu Phong của lộ Thuận Hóa. Điện Bàn thời ấy 

được biết đến là vùng đất với nhiều sản vật dồi dào, đời sống dân cư ổn định và 

phát triển, biết làm lúa nước, trồng dâu nuôi tằm dệt lụa và nhiều ngành nghề 

truyền thống khác. Cùng với quá trình mở nước về phía Nam, vùng đất Điện 

Bàn trở thành “phên dậu” vững chãi của Tổ quốc để chống lại sự quấy nhiễu của 

quân Chiêm từ phía Nam, đồng thời là “bàn đạp” để mở rộng lãnh thổ. 

Năm 1471, vua Lê Thánh Tông lập đạo thừa tuyên Quảng Nam. Năm 

1520, vua Lê Chiêu Tông đổi thành trấn Quảng Nam. Phần đất Điện Bàn vẫn 

thuộc phủ Triệu Phong của Thuận Hóa. Năm 1602, Chúa Nguyễn Hoàng đổi 

thành dinh Quảng Nam. Năm 1604, tách huyện Điện Bàn khỏi phủ Triệu Phong, 

Thuận Hóa, thăng lên thành phủ Điện Bàn, thuộc dinh Quảng Nam. Dinh trấn 

Quảng Nam đóng tại xã Thanh Chiêm, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, do các 

công tử của Chúa Nguyễn lần lượt đến trấn thủ. Sự tồn tại của Dinh trấn Quảng 

Nam trên vùng đất Điện Bàn đã khẳng định thêm vị thế của vùng đất này. Kinh 

tế - văn hóa - quân sự vùng đất Điện Bàn thời Dinh trấn ngày càng phát triển, trở 

thành thủ phủ quan trọng của xứ Đàng Trong trong suốt thế kỷ 17 - 18. 

Năm 1803, vua Gia Long lập dinh Quảng Nam gồm hai phủ: Điện Bàn và 

Thăng Hoa. Phủ Điện Bàn bao gồm hai huyện là Hòa Vang và Diên Phước. 

Điện Bàn ngày nay chính là huyện Diên Phước. Năm 1833, tỉnh đường Quảng 

Nam được xây dựng tại làng La Qua (Vĩnh Điện ngày nay). Sự tồn tại của tỉnh 

đường Quảng Nam (còn gọi là thành tỉnh Quảng Nam - thành La Qua) trên vùng 

đất Điện Bàn suốt nửa đầu thế kỷ XX (đến năm 1945) đã tiếp tục khẳng định vị 

thế quan trọng và tầm phát triển của vùng đất này cả về kinh tế, văn hóa, chính 

trị và quân sự của triều Nguyễn lúc bấy giờ. 
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Hình 1: Dinh trấn Thanh Chiêm (ảnh chụp cuối thế kỷ XX) 

Từ năm 1945 đến năm 1954, huyện Điện Bàn là đơn vị hành chính thuộc 

Quảng Nam (liên tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng). Vào giai đoạn kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước, từ ngày 31-7-1962, chính quyền Sài Gòn chia Quảng Nam 

thành hai tỉnh: Quảng Nam và Quảng Tín. Điện Bàn là đơn vị hành chính của 

tỉnh Quảng Nam (Quận Điện Bàn). Còn với chính quyền cách mạng thì Điện 

Bàn có thời gian thuộc tỉnh Quảng Đà. Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống 

Pháp và chống Mỹ, Điện Bàn là vùng đất bị tàn phá khốc liệt nhưng nhân dân 

Điện Bàn vẫn kiên quyết bám đất, bám làng, không tiếc hy sinh xương máu để 

bảo vệ quê hương đến ngày toàn thắng, toàn huyện có 18.920 liệt sĩ, 7.236 

thương binh, 492 bệnh binh, 1.624 Bà mẹ được phong tặng và truy tặng Bà mẹ 

Việt Nam anh hùng. Điện Bàn là huyện chịu nhiều hy sinh mất mát trong chiến 

tranh, có số lượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sĩ nhiều nhất cả nước. 

Sau khi Miền Nam hoàn toàn được giải phóng, ngày 30/4/1975, Quảng 

Nam được gọi là tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng gồm: thành phố Đà Nẵng, thị xã 

Tam Kỳ, thị xã Hội An và 14 huyện. Điện Bàn là một trong 14 huyện của Quảng 

Nam. Đến năm 1981, thực hiện Quyết định số 79/HĐBT ngày 23/9/1981 của 

Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc phân vạch địa giới một số xã, thị 

trấn của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) trong đó có chia tách xã Điện Minh 

(cũ) thành hai đơn vị hành chính là xã Điện Minh và thị trấn Vĩnh Điện - huyện 

Điện Bàn. Ngày 10/10/1981, Huyện uỷ Điện Bàn ra Nghị quyết về việc thành 

lập Đảng bộ thị trấn Vĩnh Điện và cũng ngày này UBND cùng các tổ chức khác 

trong hệ thống chính trị của thị trấn được hình thành để lãnh đạo, điều hành 

công việc theo đơn vị hành chính mới. Từ ngày 01/01/1997 khi Đà Nẵng tách 

khỏi Quảng Nam đến nay, Điện Bàn là một huyện trực thuộc tỉnh Quảng Nam. 

Ngày 07/7/2005, Chính phủ ban hành Nghị định 85/2005/NĐ-CP về việc 

thành lập xã thuộc huyện Núi Thành và Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Theo đó: 

Chia xã Điện Nam thành 3 xã: Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung và Điện Nam 

Đông. Chia xã Điện Thắng thành 3 xã: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung và 

Điện Thắng Nam. 
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Ngày 10/3/2014, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 222/QĐ-BXD 

công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng là đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Quảng 

Nam. 

Cuối năm 2014, huyện Điện Bàn có 20 đơn vị hành chính gồm thị trấn 

Vĩnh Điện và 19 xã: Điện An, Điện Dương, Điện Hòa, Điện Hồng, Điện Minh, 

Điện Nam Bắc, Điện Nam Đông, Điện Nam Trung, Điện Ngọc, Điện Phong, 

Điện Phước, Điện Phương, Điện Quang, Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Nam, 

Điện Thắng Trung, Điện Thọ, Điện Tiến, Điện Trung. 

Ngày 11/3/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 

889/NQ-UBTVQH13 về việc thành lập thị xã Điện Bàn và 07 phường thuộc thị 

xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Theo đó: Thành lập thị xã Điện Bàn trên cơ sở 

toàn bộ diện tích và dân số của huyện Điện Bàn. Chuyển thị trấn Vĩnh Điện và 6 

xã: Điện An, Điện Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung, Điện Nam Đông, 

Điện Dương thành 7 phường có tên tương ứng. Sau khi thành lập, thị xã Điện 

Bàn có 20 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 7 phường và 13 xã. 

II. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 

2.1. Vị trí địa lý 

Thị xã Điện Bàn nằm về phía Bắc tỉnh Quảng Nam, nằm trong vùng kinh 

tế trọng điểm miền Trung, cách thành phố Đà Nẵng 25 km về phía Nam và cách 

thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ 49 km về phía Bắc. Địa bàn có các tuyến giao thông 

huyết mạch của cả nước chạy qua như quốc lộ 1A, tuyến đường sắt Bắc - Nam; 

trung tâm thị xã gần sân bay quốc tế Đà Nẵng, gần cảng lớn Tiên Sa của khu 

vực miền Trung. Điện bàn có vị trí địa lý từ 15050' đến 15057' vĩ độ Bắc và từ 

1080 đến 108020’ kinh độ Đông.  

- Phía Đông Nam giáp: thành phố Hội An và biển Đông; 

- Phía Tây giáp: huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; 

- Phía Nam giáp: huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; 

- Phía Bắc giáp: huyện Hòa Vang và quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 

Nẵng. 

2.2. Điều kiện tự nhiên 

a) Khí hậu 

- Nhiệt độ: Bình quân trong năm 26,3oC, cao nhất tuyệt đối là hơn 39,50C, 

thấp nhất tuyệt đối là 14,1oC. Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 5, 6, 7, 8; 

tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng 12 và tháng 1.  

- Độ ẩm không khí: Tương đối, trung bình trong năm là 86%, tháng có độ 

ẩm tương đối lớn nhất là tháng 12 (93%), tháng có độ ẩm tương đối thấp nhất là 

tháng 5 (77%). 

- Lượng mưa: Lượng mưa trung bình năm 2.213,2 mm, lượng mưa cao 

nhất 2.616 mm, lượng mưa thấp nhất 1.796 mm. Tháng có lượng mưa cao nhất 

là tháng 10, 11 và tháng có lượng mưa thấp nhất là tháng 3. 
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- Gió: Các hướng gió thịnh hành là gió Đông Nam, Tây Nam và Đông 

Bắc. Gió mùa Đông Nam từ tháng 5 đến tháng 9, gió mùa Tây Nam từ tháng 4 

đến tháng 7, gió mùa Đông Bắc từ tháng 10 đến tháng 12 

- Bão: Bão thường xảy ra vào các tháng 9, 10, 11 kết hợp với các trận 

mưa lớn gây lũ lụt làm ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt đời sống của nhân 

dân trên địa bàn thị xã. 

Nhìn chung khí hậu thị xã Điện Bàn tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho sinh 

trưởng và phát triển các cây trồng nông nghiệp như lúa màu, cây thực phẩm và 

cây công nghiệp ngắn ngày. Tuy nhiên, do chế độ mưa phân hóa theo mùa trong 

năm không đồng đều gây khô hạn trong mùa khô và ngập lũ, xói lở trong mùa 

mưa. 

b) Địa hình, thủy văn 

Điện Bàn là một thị xã đồng bằng ven biển nên địa hình tương đối bằng 

phẳng, mức độ chia cắt trung bình, đặc trưng cho địa hình có nguồn gốc phát 

sinh từ phù sa sông biển. Ngoài khu vực gò đồi ở Điện Tiến (phía Tây của thị 

xã) có độ cao tuyệt đối trên 10 m, còn lại đa số là địa hình đồng bằng địa thế 

thấp dần từ Tây sang Đông. 

Hệ thống thủy văn Điện Bàn chủ yếu là các con sông bắt nguồn từ hệ 

thống sông Vu Gia và sông Thu Bồn (đây là hai con sông chính của tỉnh). Các 

sông phân bố tương đối đồng đều, dòng sông uốn khúc và nông. Mật độ phân bố 

trung bình 0,4 km/km2 bao gồm sông chính là sông Thu Bồn và các sông: sông 

Yên, sông Bà Rén, sông Vĩnh Điện, sông Bình Phước,... Ngoài ra còn có các 

nhánh sông nhỏ khác như sông Thanh Quýt, sông La Thọ, sông Hà Sấu, sông 

Bầu Sấu, sông Cổ Cò,... Nhìn chung hệ thống sông ngòi thị xã Điện Bàn phân 

bố tương đối đồng đều, là nguồn cung cấp nước dồi dào cho sản xuất nông 

nghiệp và đời sống dân cư. Tuy nhiên do tính bất ổn định của dòng sông và phân 

bố lưu lượng nước không đều trong năm nên gây không ít khó khăn trong mùa 

mưa lũ. 
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III. VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA THỊ XÃ 

 

Hình 2: Toàn cảnh thị xã Điện Bàn 

Điện Bàn có vị trí kinh tế đặc biệt quan trọng của tỉnh Quảng Nam và 

vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, nằm trong cụm đô thị động lực Chân Mây 

- Đà Nẵng - Điện Nam - Điện Ngọc - Hội An; là vùng giao thoa của các hoạt 

động kinh tế, thương mại và du lịch tầm cỡ quốc gia, quốc tế thông qua hệ thống 

cảng Tiên Sa, sân bay quốc tế Đà Nẵng, hành lang giao thông Bắc - Nam, có 

khu CN Điện Nam - Điện Ngọc và các khu công nghiệp tập trung, Đô thị mới 

Điện Nam - Điện Ngọc, hệ thống làng nghề phát triển và nằm giữa 2 di sản văn 

hoá thế giới là đô thị cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn. Với những lợi thế chiến 

lược trên, trong thời gian qua Điện Bàn luôn được xác định là trung tâm kinh tế 

lớn thứ ba của tỉnh sau thành phố Tam Kỳ và thành phố Hội An, được khẳng 

định là trung tâm vùng quan trọng và có vai trò làm động lực phát triển kinh tế 

vùng phía Bắc của tỉnh Quảng Nam. 

Định hướng phát triển của thị xã Điện Bàn có mối quan hệ mật thiết với 

phía Nam thành phố Đà Nẵng. Định hướng phát triển về phía Đông là đô thị, 

dịch vụ và du lịch, phía Tây phát triển công nghiệp khai thác lợi thế hạ tầng 

vùng sẵn có như quốc lộ 14B và hệ thống đường cao tốc Liên Chiểu - Dung 

Quất, đường sắt Bắc - Nam, phía Nam giáp ranh với thành phố Hội An sẽ có 

chức năng mở rộng các hoạt động du lịch gắn với vùng ngoại thành như vùng 

trồng rau Trà Quế, làng nghề mộc Kim Bồng, làng gốm Thanh Hà,… 
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Hình 3: Giao thông thị xã Điện Bàn 

IV. DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN, DÂN SỐ, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 

4.1. Diện tích tự nhiên 

Diện tích tự nhiên:   216,32 km2. Trong đó: 

+ Khu vực nội thị:              73,76 km2  

+ Khu vực ngoại thị:   142,56 km2 

Cơ cấu các loại đất: 

+ Nhóm đất nông nghiệp:  117,31 km2 chiếm 54,23%;  

+ Nhóm đất phi nông nghiệp: 88,66 km2 chiếm 40,99%; 

+ Nhóm đất chưa sử dụng: 10,35 km2 chiếm 4,78%. 

4.2.  Dân số, thành phần dân cư và số đơn vị hành chính trực thuộc 

a) Dân số  

Năm 2019, thị xã Điện Bàn có tổng dân số là 226.637 người, trong đó: 

dân số khu vực nội thị là 94.393 người chiếm 41,65% và dân số khu vực ngoại 

thị là 132.244 người chiếm 58,35%. 

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là: 1,0 %. 

- Mật độ dân số là: 1.047 người/km2. 

b) Cơ cấu lao động 

Tổng số lao động làm việc trong các ngành kinh tế năm 2019 khoảng 

117.949 người, chiếm tỷ lệ khoảng 52,06% tổng dân số toàn thị xã; lao động 

phân theo các ngành kinh tế như sau:  

+ Khu vực Nông, lâm ngư nghiệp: Khoảng 41.034 người, chiếm 34,79% 

so với tổng số lao động trong ngành kinh tế. 

+ Khu vực phi nông nghiệp: Khoảng 76.915 người, chiếm 65,21% so với 

tổng số lao động trong ngành kinh tế (bao gồm các ngành như: Công nghiệp, 

xây dựng, chế tạo, thương nghiệp, vận tải, kinh doanh, du lịch,…). 

c) Số đơn vị hành chính trực thuộc 
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Thị xã Điện Bàn có 20 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 7 

phường: Điện An, Điện Dương, Điện Nam Bắc, Điện Nam Đông, Điện Nam 

Trung, Điện Ngọc, Vĩnh Điện 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. 

V. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI 

5.1. Tình hình phát triển kinh tế 

Tổng giá trị sản xuất năm 2019 đạt 26.461 tỷ đồng, tăng 11,9% so với 

năm 2018, tăng 54,72% so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 

ước thực hiện 3.930 tỷ đồng, tăng 8,3% so với năm 2018, tăng 85,77% so với 

năm 2015.  

Cơ cấu kinh tế của thị xã tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: Công 

nghiệp - Xây dựng chiếm gần 65%; Dịch vụ chiếm 28%; Nông nghiệp chiếm 

7%.  

Tổng thu ngân sách đạt 4.541 tỷ đồng, tăng 162% so với năm 2015. Tổng 

chi ngân sách địa phương năm 2019 là 2.671 tỷ đồng. 

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, diện mạo khu vực đô thị và 

nông thôn có nhiều chuyển biến. Địa phương tập trung chỉ đạo công tác quy 

hoạch, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình 

tạo động lực phát triển, bước đầu thu hút phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, 

ngành công nghiệp phát triển về quy mô và chất lượng; sản xuất nông nghiệp 

giữ ổn định trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức. Tỷ lệ tăng dân số tự 

nhiên 1,0%. Tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,3%, giảm 170 hộ so với năm 2018, 

giảm 718 hộ so với năm 2015. 

Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn thị xã đã hoàn thành xây dựng các 

công trình lớn: Đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua thị xã Điện 

Bàn; Nạo vét sông Cổ Cò dài 27,5 km; Nâng cấp, mở rộng đường ĐT607 (đoạn 

từ ĐH8 Điện Bàn - Hội An) dài 13,4 km; Nâng cấp, mở rộng đường ĐT608 

đoạn Vĩnh Điện - Hội An dài 14,5 km; Xây dựng mới khu xử lý rác thải tại Khu 

đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc diện tích 5,0 ha; Xây dựng mới Nhà máy 

nước Trảng Nhật công suất 5.000 m3/ngày.đêm; Xây dựng mới tuyến rẽ nhánh 

rẽ Điện Bàn 110 kV dài 0,5 km; Khu dân cư số 1 đô thị Điện Thắng, diện tích 

9,87 ha; Khu dân cư phố chợ Điện Thắng Trung, diện tích 5,27 ha; trường 

THCS Nguyễn Đức An, diện tích 1,1 ha. Các công trình đang tiếp tục xây dựng: 

Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã Điện Bàn; dự án mở rộng trường tiểu học Lê 

Hồng Phong; trường THCS Điện Nam Bắc; tuyến đường DH6; cầu qua sông 

Vĩnh Điện, hồ sen trung tâm thị xã Điện Bàn; ...  
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Hình 4: Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc 

Bên cạnh đó, hiện tại thị xã có 2.250/2.100 lao động qua đào tạo, đạt 

107,1% kế hoạch; đã giải quyết việc làm 6.400/6.380 lao động, đạt 106,7% kế 

hoạch. Các hoạt động văn hoá, thể thao diễn ra sôi nổi, giáo dục đào tạo từng 

bước được nâng lên về chất lượng, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời 

sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng được tăng cường, tình hình an ninh 

chính trị được giữ vững. 

5.2. Tình hình phát triển Văn hóa - Xã hội 

a) Giáo dục - đào tạo 

Trong những năm gần đây sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thị xã có 

những phát triển tích cực. Công tác đào tạo cán bộ, đào tạo nghề, hướng nghiệp, 

giáo dục cộng đồng được chú trọng phát triển. Quy mô mạng lưới trường lớp ở 

các bậc học, cấp học trên địa bàn thị xã không ngừng được củng cố, mở rộng và 

phát triển đa dạng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội thực tế của thị xã, tiếp 

cận sự hoàn thiện các loại hình trường lớp theo yêu cầu đổi mới giáo dục. 100% 

tỷ lệ xã/phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; 100% đạt 

chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 

b) Y tế 

Thị xã Điện Bàn hiện có trên 235 bác sỹ, 400 Y, dược sĩ, 200 điều dưỡng, 

kỹ thuật viên,... tại 02 Bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam và Đa 

Khoa Vĩnh Đức; 02 Phòng khám Đa khoa và hơn 100 cơ sở Y tế khác. Tổng số 

giường bệnh 2 tuyến là 987 giường kể cả công lập và ngoài công lập, trong đó 

có 720 giường tại các cơ sở bệnh viện. 

Trạm Y tế xã: 100% xã, phường đều có trạm y tế , kể từ năm 2011, các trạm 

Y tế được xây dựng theo mẫu trạm chuẩn của Bộ Y tế, đến nay xã, phường đã đạt 

chuẩn theo quy định mới. 

c) Văn hóa - Thể thao 

Công tác quản lý văn hóa được phối hợp thường xuyên giữa các ngành và 

địa phương góp phần bảo đảm an ninh văn hóa, môi trường văn hóa lành mạnh. 

Công tác bảo tồn, bảo tàng các di tích văn hóa vật thể, phi vật thể được chú 
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trọng. Nhà bảo tàng và Nhà văn hóa trung tâm thị xã tại phường Vĩnh Điện duy 

trì tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thông tin - thể dục thể thao. 

Hoạt động thể dục - thể thao phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo người 

dân tham gia luyện tập, thi đấu. 

d) Chính sách xã hội 

Công tác đào tạo nghề được quan tâm, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề 

đạt gần 70% trong tổng số lao động trên địa bàn thị xã.  

Các chính sách hỗ trợ người nghèo được thực hiện tương đối công khai, 

minh bạch, dân chủ từ cơ sở, được cả xã hội tham gia. Công tác quản lý hộ 

nghèo bước đầu được tin học hóa, giúp cho công tác theo dõi, quản lý thực hiện 

chính sách được thống nhất từ thị xã đến cơ sở. 

Công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc người có công, đối tượng bảo trợ 

xã hội đã được quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả, góp phần nâng cao 

đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đời sống của hầu hết gia đình 

chính sách được cải thiện đáng kể. Nghĩa trang liệt sĩ, bia ghi tên, tưởng niệm 

liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng được đầu tư xây dựng, nâng cấp khang trang. 

VI. HIỆN TRẠNG VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG XÃ HỘI 

6.1. Về nhà ở 

Hiện nay, dân cư phân bố dọc theo các trục giao thông và tập trung thành 

các cụm, điểm tại các đầu mối giao thông và quanh đô thị.  

   

Hình 4: Nhà ở tại thị xã Điện Bàn trên trục quốc lộ 1 

Đối với hệ thống nhà ở: Khu vực trung tâm 7 phường trong những năm 

gần đây đã và đang xây dựng nhà có chiều cao trung bình từ 2 - 4 tầng dọc các 

trục đường chính với nhiều loại hình thái kiến trúc đẹp làm cho bộ mặt kiến trúc 

đô thị ngày càng đổi mới. Khu vực nội thị có số lượng nhà kiên cố, bán kiên cố 

đạt 100%. Các khu vực dân cư hiện trạng thuộc các xã ngoại thị đang hình thành 

các khu dân cư khu đô thị dần tạo điểm nhấn cho đô thị, tầng cao trung bình là 1 

- 3 tầng. 

 Trong những năm qua đô thị Điện Bàn đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật đã và đang hình thành một số khu dân cư, khu đô thị như khu đô thị Hera 
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Complex Riverside, khu đô thị Hội An Green Village, khu đô thị Gaia City, khu 

đô thị Vĩnh Điện Center House, khu đô thị Bách Đạt, khu đô thị Mỹ Gia Nam 

Đà Nẵng, khu đô thị Coco Gardenia, khu đô thị Coco Garden City, khu đô thị 

Sakura Central Park, khu đô thị Điện Dương New City, khu đô thị số 4 Điện 

Bàn, khu đô thị Ngọc Dương Riverside, khu đô thị Dương Ngọc, khu đô thị The 

Vista, khu đô thị An Cư, khu đô thị Coco Center House, khu đô thị Thái Dương 

2, khu đô thị Coco Riverside City, khu đô thị An Thịnh, khu đô thị Sentosa 

Riverside, khu đô thị An Phú Quý, khu đô thị Green City, khu đô thị Vision 

City, khu đô thị Ngân Câu - Ngân Giang, khu đô thị Phố Chợ Điện Ngọc, khu 

đô thị Điện Nam - Điện Ngọc. Bước đầu triển khai thực hiện các công tác về 

quản lý, trật tự xây dựng các khu đô thị mới, khu dân cư theo đồ án quy hoạch 

đã được phê duyệt. Tổng diện tích nhà ở trên địa bàn thị xã Điện Bàn khoảng 

4.074.615 m2, chất lượng và điều kiện ở của nhà dân được cải thiện, nhiều khu 

dân cư được cải tạo và xây dựng mới. 

6.2. Công trình Y tế 

Thị xã Điện Bàn hiện có trên 235 bác sỹ, 400 Y, dược sĩ, 200 Điều dưỡng, 

kỹ thuật viên,... tại 02 Bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam và 

Đa Khoa Vĩnh Đức; 02 Phòng khám Đa khoa và hơn 100 cơ sở Y tế khác. Tổng 

số giường bệnh 2 tuyến là 987 giường kể cả công lập và ngoài công lập, trong 

đó có 720 giường tại các cơ sở bệnh viện. Bao gồm: 

- Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam công trình nhà 04 tầng, diện 

tích 23.405 m2 trong đó, diện tích xây dựng 10.356 m2, 330 giường bệnh.  

- Bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Đức với quy mô 5 tầng, diện tích đất 10.742 

m2, diện tích sử dụng hơn 9.000 m2, 270 giường bệnh, với tổng số 340 

CBCNVC trong đó có 86 là bác sĩ chuyên ngành.  

- Phòng khám Đa Khoa KCN Điện Nam - Điện Ngọc tại xã Điện Nam 

Trung có diện tích 20.000 m2 với khoảng 50 giường bệnh, 60 y, bác sĩ sẽ giải 

quyết nhu cầu khám chữa bệnh cho cán bộ, công nhân Khu công nghiệp và nhân 

dân khu vực Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. 

- Trung tâm Y tế Điện Bàn với diện tích khuôn viên 667 m2, trong đó diện 

tích xây dựng là 243 m2, với tổng số 31 CBCNVC trong đó có 17 là y, bác sĩ, 

điều dưỡng. 

- Trạm Y tế xã: 100% xã đều có trạm y tế , kể từ năm 2011, các trạm Y tế 

được xây dựng theo mẫu trạm chuẩn của Bộ Y tế, đến nay xã, phường đã đạt 

chuẩn theo quy định mới. Ngoài ra, trên địa bàn còn có hơn 100 cơ sở Y tế tư 

nhân khác đảm bảo phục vụ nhu cầu người dân. 
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Hình 5: Hình ảnh cơ sở y tế trên địa bàn thị xã Điện Bàn 

6.3. Công trình Văn hóa - Thể thao 

Thị xã Điện Bàn có 01 thư viện lớn với hơn 16.052 đầu sách đã phục vụ 

được 37.400 lượt người đọc; Nhà Bảo tàng đã xây dựng xong và đang triển khai 

công tác trưng bày. Nhà văn hóa trung tâm với diện tích 5.600 m2, có khu vui 

chơi trẻ em được xây dựng khá kiên cố. Ngoài ra, còn có 182 nhà văn hóa thôn, 

khối phố và các điểm vui chơi giải trí khác trên địa bàn toàn đô thị. 

Hiện nay, thị xã Điện Bàn có 01 nhà tập luyện, thi đấu cầu lông mới được 

đầu tư nâng cấp, 01 sân vận động, 02 sân bóng chuyền cấp thị xã. Với chủ 

trương đúng đắn về toàn dân, trẻ em học và biết bơi, nâng cao đời sống tinh thần 

của nhân dân, thị xã đã đầu tư xây dựng 03 bể bơi ở các cụm xã: cụm trung tâm 

thị xã, Điện Thắng và Gò Nỗi… Ngoài ra, còn có 86 khu thể thao thôn và các 

điểm tổ chức hoạt động thể thao khác. 

6.4. Công trình Giáo dục - Đào tạo 

Toàn thị xã có 101 cơ sở giáo dục & đào tạo, gồm 21 trường mẫu giáo, 32 

trường tiểu học, 20 trường THCS, 5 trường THPT, 1 trường phổ thông đa cấp 

học, 1 trường trung cấp, 20 trung tâm học tập cộng đồng, 1 trung tâm giáo dục 

thường xuyên, 1 trung tâm bồi dưỡng chính trị, 1 trường cao đẳng, 2 trường đại 

học được phân bổ khá hợp lý trên địa bàn thị xã đáp ứng được nhu cầu học tập 

của nhiều đối tượng nhất là các đối tượng trong độ tuổi học mẫu giáo và phổ 

thông. 
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Hình 6: Một số cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn thị xã 

6.5. Công trình công cộng, di sản, văn hóa lịch sử và kiến trúc tiêu 

biểu 

 Điện Bàn là nơi giao lưu của hai nền văn hóa Chăm - Việt từ thời xa xưa, 

thị xã Điện Bàn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa lâu đời có giá trị nhân văn sâu 

sắc như di tích Giếng Nhà Nhì, Đài tưởng niệm Bồ Bồ, tháp Bằng An... Thị xã 

vốn là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, là đất “địa linh nhân kiệt”, lịch sử 

dân tộc còn ghi nhiều danh nhân văn hóa, lịch sử vốn xuất thân từ quê hương 

Điện Bàn như cụ Hoàng Diệu, cụ Trần Quý Cáp, cụ Phạm Phú Thứ, .... Mộ chí 

và tiểu sử của các danh nhân là các di tích lịch sử văn hóa quý giá. 

  

Hình 7: Một số công trình di tích trên địa bàn thị xã Điện Bàn 

VII. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

7.1. Hệ thống giao thông 

Thị xã Điện Bàn tiếp giáp với Đà Nẵng nên rất thuận lợi từ các đầu mối 

giao thông đặc biệt quan trọng như sân bay, cảng biển, ga đường sắt, đường 

quốc lộ. Trong địa bàn thị xã có mạng lưới giao thông như sau: 

- Có 04 trục giao thông dọc: Quốc lộ 1A, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng 

Ngãi (đang thi công, có điểm đấu nối xuống Điện Bàn), tuyến du lịch ven biển 

Đà Nẵng - Hội An (ĐT 603A), tuyến từ cảng Đà Nẵng qua Khu công nghiệp 

Điện Nam - Điện Ngọc và các cụm công nghiệp đến Hội An (ĐT 603 - 607A). 
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- Có 08 trục giao thông ngang: Trục nối Hội An qua phường Vĩnh Điện đi 

huyện Đại Lộc (ĐT 608 - 609); đường nối Đà Nẵng qua đồi Bồ Bồ ra trục ĐT 

608 - 609 (ĐT 605); đường nối Quốc lộ 1A đi 3 xã Gò Nổi (ĐT 610B); đường 

nối Quốc lộ 1A đi các xã vùng cát (ĐT 603, ĐT 607B, DH7, DH8, DH9). 

- Giao thông đường thủy liên vùng có sông Thu Bồn, sông Vĩnh Điện, 

sông Yên và đang lập kế hoạch nạo vét sông Cổ Cò nối Đà Nẵng - Điện Bàn - 

Hội An. 

Thực hiện chủ trương đô thị hóa trên địa bàn thị xã Điện Bàn, ngoài các 

tuyến đường do trung ương, tỉnh triển khai theo quy mô và quy hoạch chung, thị 

xã đã tiến hành quy hoạch, triển khai thi công từng phần, từng giai đoạn các 

tuyến giao thông chính và đường giao thông nông thôn, cụ thể: 

 a) Giao thông đối ngoại 

Giao thông đường bộ 

- Quốc lộ 1A chạy qua thị xã dài 11,30 km: Đoạn từ Đà Nẵng đến ngã ba 

đường tránh Điện An dài 5,03 km được đầu tư mở rộng bê tông nhựa quy mô 

nền 27 m, mặt đường và dải phân cách 23 m; đoạn còn lại từ Điện An đến Duy 

Xuyên có quy mô mặt cắt 15,5 m, kết cấu bê tông nhựa, chất lượng tốt. Bên 

cạnh đó có các tuyến tránh Vĩnh Điện, tuyến dẫn cầu Câu Lâu đã hoàn thành và 

đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho giao thông trên tuyến và giảm lưu lượng xe 

qua thị xã, an toàn giao thông được đảm bảo hơn và giảm ô nhiễm môi trường 

đô thị.  

- 6 tuyến tỉnh lộ có tổng chiều dài 56,8 km được phân bổ khá đều trên 

toàn thị xã. Hệ thống đường tỉnh lộ đã được thảm nhựa và khai thác sử dụng có 

hiệu quả. 

Giao thông liên tỉnh  

- Đường sắt: có tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy qua thị xã với tổng chiều 

dài 14,5 km. Có 2 ga nhỏ là ga Nông Sơn và ga Gò Nổi phục vụ vận chuyển 

hành khách và hàng hoá. Hiện nay ga Gò Nổi đã ngừng khai thác. 

- Đường hàng không: Điện Bàn không có sân bay nhưng cách phường 

Vĩnh Điện 25 km về phía Bắc có Sân bay Quốc tế Đà Nẵng và cách 70 km về 

phía Nam có Sân bay Chu Lai. 

- Đường thủy: sông Thu Bồn, sông Vĩnh Điện, sông Yên chảy qua địa bàn 

thị xã hình thành nên mạng lưới giao thông đường thủy khá thuận lợi. Nhiều 

năm qua, mạng lưới giao thông đường thủy được quan tâm đầu tư cải tạo nâng 

cấp các bến thuyền phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa.  

 b) Giao thông đối nội: 

- Đường thị xã: Đường thị xã bao gồm 9 tuyến, tổng chiều dài 46 km. 

Trong đó đã có 6 tuyến được xâm nhập nhựa hoặc bê tông ximăng và cũng được 

phân bố rất thuận lợi cho giao lưu giữa các xã trong thị xã.  
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- Đường đô thị: gồm 24 tuyến đường chính tại khu vực phường Vĩnh Điện 

với tổng chiều dài 23,87 km và 48,35 km các tuyến đường đô thị tại đô thị mới 

Điện Nam - Điện Ngọc đã được đầu tư xây dựng đồng bộ (vỉa hè, cây xanh, 

cống thoát nước) 

- Hệ thống giao thông nông thôn: Tổng chiều dài khoảng 543 km đã nhựa 

hoá và bê tông hoá được hơn 80%.  

- Trên địa bàn thị xã hiện có 01 bến xe Bắc Quảng Nam với diện tích 

2.200 m2 tại phía Bắc phường Vĩnh Điện, đạt tiêu chuẩn Bến xe cấp 4. Tại đây 

có các tuyến giao thông đi trong và ngoài tỉnh. Các trục giao thông tỉnh lộ trở 

lên đều là tuyến vận tải hàng hóa, vận tải hành khách, nhất là xe buýt công cộng 

rất thuận lợi. 

7.2. Cấp điện và chiếu sáng công cộng 

 a) Cấp điện 

Nguồn điện: sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trong thị xã 

Điện Bàn được lấy từ lưới điện quốc gia 110 kV qua các trạm biến áp trung 

gian:  

+ Trạm 110kV Điện Nam - Điện Ngọc (E153): máy T1 công suất 

25MVA110/35/22kV và T2 công suất 40 MVA110/22kV cung cấp điện cho 

toàn bộ KCN Điện Nam - Điện Ngọc và các vùng dân cư 5 vùng Đông, Phường 

Điện Thắng, phường Điện An, Phường Vĩnh Điện và xã Điện Minh 

+ Trạm 110 kV Hội An: có công suất 25MVA100/22kV cung cấp điện 

một phần cho thị xã Điện Bàn ở các xã Điện Phương, phường Điện Nam Đông, 

phường Điện Dương, phường Vĩnh Điện. 

+ Trạm 110 kV Đại Lộc: máy T1 có công suất 25MVA110/35/15kV và 

máy T2 25MVA110/35/22kV cung cấp điện một phần cho thị xã Điện Bàn ở các 

xã Điện Hồng, Điện Tiến, Điện Thọ, Điện Phước. 

+ Trạm 110 kV Duy Xuyên: có công suất 25MVA110/35/22kV cung cấp 

điện một phần cho thị xã Điện Bàn ở các xã Điện Quang, Điện Trung, Điện 

Phong. 

+ Trạm 110 kV (E12) Cầu Đỏ: Máy T1 có công suất 

25MVA110/35/22kV, máy T2 có công suất 40MVA110/22kV cung cấp điện 

một phần cho thị xã Điện Bàn ở các xã Điện Hòa, Điện Tiến, Điện Thắng Bắc. 

- Mạng lưới điện 

+ Lưới điện trung thế: Lưới điện trung thế 22 kV được lấy từ các trạm 110 

kV rẽ nhánh các xuất tuyến chạy dọc theo các tuyến giao thông phục vụ đến 347 

trạm trong toàn thị xã. Toàn bộ lưới điện trung thế được đi trên trụ bê tông li tâm 

12 m – 14 m những vị trí rẽ nhánh hoặc cuối tuyến mạng đi trên trụ sắt do ngành 

điện quản lý. Hầu hết mạng lưới điện trung thế đã được cải tạo và nâng cấp đảm 

bảo việc cấp điện lâu dài cho sau này. 
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+ Lưới điện hạ thế: Đã có 20/20 phường/xã trên địa bàn thị xã có điện. 

Toàn bộ mạng lưới điện hạ thế trong khu vực thiết kế theo mạng hình tia 3 pha 4 

dây đi trên trụ bê tông li tâm 8,4 m do ngành điện và 14 HTX kinh doanh điện 

quản lý. 

 b) Chiếu sáng đô thị 

Hệ thống chiếu sáng trên địa bàn thị xã Điện Bàn đang được đầu tư xây 

dựng hoàn thiện. Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng đạt 100%, tỷ lệ khu 

nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng đạt 75,8% cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh 

hoạt của người dân. Bên cạnh đó thị xã đang tập trung đầu tư hệ thống chiếu 

sáng trang trí tạo cảnh quan đô thị đối với công trình điểm nhấn và khu vực 

trung tâm đô thị. 

7.3. Cấp nước 

Nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt được cấp từ nhà máy nước kết hợp với 

nguồn nước ngầm. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch hợp vệ sinh: Tỷ lệ dân cư 

được sử dụng nước sạch đạt 90%; nước hợp vệ sinh đạt 100%; Tỷ lệ dân cư 

nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99% trở lên. 

- Trên địa bàn có nhà máy nước tại xã Điện Thọ với công suất thiết kế là 

10.000 m3/ngày đêm cung cấp nước cho phường Vĩnh Điện và các xã lân cận 

dọc quốc lộ 1A: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Nam, Điện Thắng Trung, Điện 

An, Điện Minh, Điện Phương, Điện Nam. Trạm điều phối tại phường Vĩnh Điện 

có chức năng cung cấp cho thành phố Hội An.  

- Ngoài ra, tỉnh đang đầu tư tại cụm công nghiệp Trảng Nhật nhà máy 

cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất quy mô 5.000 m3/ngày đêm phục vụ cho 

Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và khu vực Điện Hòa, Điện Thắng. 

7.4. Hệ thống viễn thông 

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Điện Bàn có 30 Bưu cục (kể cả Bưu điện văn 

hóa xã), với 125.975 thuê bao (có 20.818 thuê bao cố định). Trong đó khu vực 

nội thị 7 phường có 75.652 thuê bao. Mạng thông tin di động đã được phủ kín 

bởi các mạng di động: Mobifone, Vinaphone, Viettel,….  

Hệ thống lưới mạng trên địa bàn thị xã luôn đảm bảo thông tin liên lạc 

thông suốt, không có sự cố xảy ra. Nhà mạng đang nâng cấp các trạm BTS hiện 

có và lắp thêm một số trạm mới nhằm đáp ứng tốt vế mặt phủ sóng trên địa bàn 

cũng như sự cạnh tranh về chất lượng dịch vụ, đặc biệt là ở những khu công 

nghiệp, các khu trung tâm các phường khu vực nội thị, trung tâm xã khu vực 

ngoại thị. 

7.5. Vệ sinh môi trường 

Vấn đề vệ sinh môi trường được nhân dân địa phương quan tâm, nhiệt 

tình hưởng ứng các hoạt động thu gom rác thải và vận chuyển về nơi xử lý tập 

trung trên địa bàn. Góp phần tạo nên môi trường xanh - sạch - đẹp. 
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Thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã, hàng năm Uỷ 

ban nhân dân thị xã hợp đồng với Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng 

Nam - chi nhánh Điện Bàn, đồng thời thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị 

xã, khối lượng rác thải được thu gom, vận chuyển, xử lý khoảng 100 - 120 

tấn/ngày. 

Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải hàng ngày đạt 90% trở lên. Tỷ lệ chất thải 

rắn sinh hoạt tại đô thị được thu gom xử lý đạt 95% trở lên. Tỷ lệ chất thải rắn y 

tế được thu gom xử lý đạt 100%. 

VIII. TÌNH HÌNH QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ TRẬT TỰ AN 

TOÀN XÃ HỘI 

8.1. Quốc phòng 

Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức Lễ ra quân 

huấn luyện, phát động phong trào thi đua quyết thắng, triển khai nhiệm vụ huấn 

luyện năm 2019. Tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019; đến nay đã huấn 

luyện 46/46 đầu mối dân quân tự vệ với 1.932 đồng chí, đạt 100%. Chỉ đạo công 

tác diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2019 cho 5 xã và 6 đơn vị tự 

vệ với 375 đồng chí tham gia. Triển khai kế hoạch đăng ký độ tuổi 17, tuổi sẵn 

sàng nhập ngũ cho 873 nam thanh niên. Tổ chức đón nhận 195 quân nhân xuất 

ngũ trở về địa phương; phối hợp với các công ty, trường dạy nghề tư vấn giới 

thiệu việc làm cho quân nhân. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch huy động lực lượng 

vũ trang tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; xây nhà tình nghĩa, xây 

nhà đồng đội cho người có công năm 2019. Tổ chức hiệp đồng với các đơn vị 

quân đội đứng chân trên địa bàn về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm 

cứu nạn. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4, mở 

lớp bồi dưỡng đảng viên cho 65 thanh niên lên đường nhập ngũ. 

8.2. An ninh và trật tự an toàn xã hội 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã ổn 

định; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc 

tế hành trình qua địa bàn và các sự kiện diễn ra tại thị xã; tăng cường quản lý 

các hoạt động tôn giáo và dân tộc; đảm bảo an toàn lễ hội. Nắm và quản lý tốt 

845 lượt người nước ngoài, Việt Kiều đến tạm trú tại địa phương. Thành lập và 

duy trì 14 tổ công tác thuộc các đội nghiệp vụ tăng cường phòng ngừa, đấu tranh 

xử lý tội phạm; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát ban đêm, hoạt động cờ 

bạc được tập trung ngăn chặn, không còn tụ điểm phức tạp; nắm chắc địa bàn 

kịp thời có biện pháp ngăn chặn không để xảy ra mất an ninh trật tự. Tăng 

cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất 

lượng. Triển khai các biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy. 

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiếp tục được tăng cường; tổ 

chức 10 đợt ra quân tuyên truyền và kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự ATGT, 

trật tự đô thị; không để xảy ra tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy. 
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B. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN VỀ 

KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA 5 XÃ: ĐIỆN THẮNG BẮC, ĐIỆN THẮNG 

TRUNG, ĐIỆN THẮNG NAM, ĐIỆN MINH VÀ ĐIỆN PHƯƠNG. 

I. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI XÃ ĐIỆN 

THẮNG BẮC 

1.1. Lịch sử hình thành 

Năm 1471, sau khi bình Chiêm, vua Lê Thánh Tông lập đạo Thừa Tuyên 

Quảng Nam gồm 3 phủ: Thăng Hoa (Quảng Nam), Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), 

Hoài Nhơn (Bình Định). Năm 1520, vua Lê Chiêu Tông đổi Quảng Nam Thừa 

Tuyên thành Trấn Quảng Nam. Điện Bàn lúc bấy giờ là một huyện thuộc Phủ 

Triệu Phong (trấn Thuận Hoá). 

Năm 1602, Nguyễn Hoàng đổi Trấn Quảng Nam thành Dinh Quảng Nam. 

Năm 1604 tách Điện Bàn ra khỏi Trấn Thuận Hoá thăng lên làm Phủ Điện Bàn 

và nhập vào Dinh Quảng Nam.  

Năm 1803, vua Gia Long lập Dinh Quảng Nam, gồm hai phủ: Thăng Hoa 

và Điện Bàn. Năm 1806, Dinh Quảng Nam đổi thành Trực Lệ Quảng Nam, năm 

1827, vua Minh Mạng đổi thành Trấn Quảng Nam và năm 1832 đổi thành Tỉnh 

Quảng Nam. Năm 1833 tỉnh đường Quảng Nam được xây dựng tại làng La Qua 

(Vĩnh Điện). 

Sang đầu thế kỷ XX khi huyện và phủ tổ chức thành những đơn vị hành 

chính riêng thì phủ Điện Bàn gồm 8 tổng (Hạ Nông, Thanh Quýt, Định An, Phú 

Triêm, An Nhơn, Phú Khương, Thanh Châu, Đa Hoà), 146 xã, mỗi làng là 1 xã. 

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, dưới chế độ mới, đơn 

vị hành chính cấp phủ trước được thống nhất lại thành cấp huyện, cấp tổng được 

xoá bỏ. Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời được thành lập theo các làng cũ. 

Do yêu cầu cuộc kháng chiến, kiến quốc vào tháng 3 năm 1946 huyện Điện Bàn 

từ 115 làng cũ sát nhập lại thành 37 xã.  

Tháng 11 năm 1948 xuất phát từ yêu cầu chỉ đạo kháng chiến của Chính 

Phủ, huyện Điện Bàn tổ chức hợp xã lần thứ hai từ 37 xã hợp lại thành 11 xã, 

các xã Bồ Viêm, Thanh An cùng với Bích Quang, Hà Thanh lập thành xã Điện 

Hòa còn xã Châu Phong, Phong Ngọc, Minh Sơn thành xã Điện An. Sau Hiệp 

định Giơnevơ năm 1954, chính quyền Sài gòn chia lại địa giới hành chính, đổi 

tên gọi huyện thành quận, thay lại tên gọi làng, xã, nhằm thiết lập bộ máy của 

chính quyền cơ sở Mỹ - Diệm. Quận Điện Bàn có 31 xã chia thành năm khu 

hành chính: Thanh Quýt, Kỳ Lam, Phù Kỳ, Vĩnh Điện và Cẩm Hà. Các làng Bồ 

Mưng, Viêm Tây, Thanh Quýt, Thanh Tú, An Tự được tách ra khỏi xã Điện 

Hòa, các làng Phong Ngũ, Phong Lục tách ra khỏi xã Điện An để thành lập xã 

mới với tên gọi là xã Thanh Trường thuộc Tiểu khu hành chính Thanh Quýt. 

Về phía ta, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, 

cuối năm 1962 Khu ủy 5 quyết định chia tách Quảng Nam Đà Nẵng thành 2 tỉnh 

Quảng Nam và Quảng Đà. Đầu năm 1965, sau khi giải phóng đại bộ phận 
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huyện, chính quyền cách mạng đã chia Điện Bàn thành 5 vùng (vùng A, B, C, K 

và V) gồm 26 xã, địa giới hành chính các xã tương đồng với các xã do ngụy đặt, 

trong đó xã Thanh Trường thành xã Điện Thắng. Sau ngày giải phóng năm 1975 

xã Điện Thắng gồm có 6 thôn. 

Đến năm 1978 phong trào Hợp Tác xã sản xuất nông nghiệp phát triển, xã 

Điện Thắng thành lập 3 Hợp tác xã gồm Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp I 

(gồm 3 thôn Phong Ngũ, Phong Lục, An Thanh), Hợp tác xã sản xuất nông 

nghiệp II (gồm 2 thôn Bồ Mưng, Viêm Tây), Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp 

III (thôn Thanh Quýt).  

Năm 2003 do nhu cầu phát triển của điạ phương xã Điện Thắng lập đề án 

xin chia tách thành 3 đơn vị hành chính trên cơ sở lấy địa giới của 3 Hợp tác xã 

nông nghiệp trước đây làm đơn vị hành chính mới. Ngày 7/7/2005 Chính phủ 

ban hành Nghị định số 185/NĐ-CP chia xã Điện Thắng thành 3 xã mới đó là xã 

Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung và Điện Thắng Nam ngày nay. 

1.2. Vị trí địa lý 

Xã Điện Thắng Bắc nằm ở vị trí phía Bắc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam. Ranh giới tiếp giáp của xã như sau:  

+ Phía Đông giáp: phường Điện Ngọc; 

+ Phía Tây giáp: xã Điện Hòa; 

+ Phía Nam giáp: xã Điện Thắng Trung; 

+ Phía Bắc giáp: xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

1.3. Diện tích tự nhiên và cơ cấu các loại đất 

Tổng diện tích tự nhiên hiện trạng của xã Điện Thắng Bắc là 378,89 ha, 

được phân bố như sau:  

+ Đất nông nghiệp: 181,65 ha, chiếm 47,95%; 

+ Đất phi nông nghiệp: 194,08 ha, chiếm 51,22%; 

+ Đất chưa sử dụng: 3,16 ha, chiếm 0,83%. 

1.4. Dân số và thành phần dân cư 

Dân số hiện trạng của khu vực dự kiến thành lập phường Điện Thắng Bắc 

năm 2019 là 7.480 người (đã bao gồm dân số quy đổi). Tổng số người lao động 

trong các ngành kinh tế có 4.390 người, cụ thể:  

+ Lao động nông nghiệp: 744 người, chiếm 16,95%; 

+ Lao động phi nông nghiệp: 3.646 người, chiếm 83,05%. 

1.5. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

a) Tình hình phát triển kinh tế 
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Tổng giá trị sản xuất năm 2019 đạt 784,20 tỷ đồng, trong đó công nghiệp 

- xây dựng: 390,42 tỷ đồng, chiếm 49,7%; Thương mại - dịch vụ: 353,59 tỷ 

đồng, chiếm 45,0%; Nông, lâm, thủy sản: 40,19 tỷ đồng, chiếm 5,3%. 

Sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt 390,42 tỷ đồng, đạt 105,8% so với kế 

hoạch; trong đó chủ yếu là công nghiệp địa phương sản xuất các ngành như may 

mặc, nước uống, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, sửa chữa, mộc dân dụng, 

chế biến thức ăn gia súc,… 

Thương mại, dịch vụ đạt 353,59 tỷ đồng, đạt 116% so với kế hoạch. 

Ngành dịch vụ phát triển khá, tạo ra giá trị lớn, hàng hoá đa dạng, giá cả tương 

đối bình ổn, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân.  

Nông, lâm, ngư nghiệp đạt 40,19 tỷ đồng, giảm 25% so với năm 2018. 

Tổng diện tích gieo trồng năm 233 ha, trong đó cây lúa 196 ha, cây màu 37 ha; 

tổng sản lượng 1.304 tấn, trong đó sản lượng lương thực thóc 1.097 tấn, năng 

suất bình quân 57 tạ/ha, giảm 0,04 tạ/ha. Tình hình chăn nuôi còn khó khăn, do 

bệnh dịch. 

b) Tình hình phát triển văn hóa - xã hội và thực hiện chế độ chính sách 

Toàn xã có 12 công trình giáo dục từ bậc mầm non đến phổ thông cơ sở 

với tổng số 1.396 học sinh. Trường mẫu giáo giữ vững trường chuẩn Quốc gia 

mức độ 1, hiện nay triển khai kế hoạch đầu tư nâng chuẩn mức 2; Trường tiểu 

học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, riêng trường THCS Lê Trí Viễn cùng thị xã 

đầu tư cơ sở vật chất để đạt chuẩn 1 theo quy định mới. 

Địa bàn xã có 01 trạm y tế, diện tích 1.546 m2. Xã cách bệnh viện đa khoa 

Vĩnh Đức 4,0 km, bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Quảng Nam 6,3 km nên việc 

việc khám, chữa bệnh của người dân rất thuận lợi. 

Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống 

văn hóa, văn minh đô thị”, năm 2019 toàn xã có 1.524 hộ đạt gia đình văn hóa 

và 1.409 hộ đạt gia đình văn hóa 03 năm liền; có 04/04 thôn được công nhận 

thôn văn hóa, đạt tỉ lệ 100%. 

Toàn xã có 5 điểm phục vụ bưu chính viễn thông được bố trí trong khu 

trung tâm xã. Các điểm bưu chính viễn thông hoạt động khá tốt, mạng lưới 

Internet phủ kín toàn xã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân truy nhận để đọc 

báo, truy nhập những kiến thức mới phục vụ cho công tác sản xuất, kinh doanh 

và phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần trong nhân dân. 

Phong trào thể dục thể thao được quan tâm phát triển, tổ chức các hoạt 

động thể dục thể thao nhân các dịp lễ, tết đồng thời tham gia tốt các môn thi đấu 

trong đại hội thể dục thể thao cấp huyện. 

Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần đây ở mức 1,64%, cụ thể: năm 2017 

là 2,23%, năm 2018 là 1,60%, năm 2019 là 1,08%.  
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1.6. Tình hình phát triển cơ sở hạ tầng 

Các tuyến giao thông nội bộ trên địa bàn có tổng chiều dài 11,59 km, toàn 

bộ đã được bê tông hóa, nhựa hóa. Đường giao thông trục thôn, liên thôn, đường 

giao thông nội đồng đã được bê tông hóa, không lầy lội vào mùa mưa đạt tỷ lệ 

97,9 %.  

Hệ thống điện đã và đang được đầu tư nâng cấp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 

của ngành điện, cung cấp điện an toàn, thường xuyên cho nhân dân. Số hộ sử 

dụng điện thường xuyên an toàn đạt 100%. Trên địa bàn đã đầu tư hệ thống điện 

chiếu sáng ở toàn bộ các tuyến đường. 

Mạng lưới bưu chính viễn thông tiếp tục phát triển nhanh trong những 

năm qua. Mạng thông tin được số hóa cao, đảm bảo chất lượng thông tin liên lạc 

thông suốt. Mạng điện thoại di động đã được phủ sóng trên địa bàn toàn xã. 

Nước sinh hoạt cho địa bàn xã Điện Thắng Bắc được cấp một phần bởi Xí 

nghiệp cấp thoát nước Điện Bàn và một phần từ nguồn nước ngầm. Tỷ lệ hộ dân 

được cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%.  

 Công tác vệ sinh môi trường đã thực hiện tốt. Khối lượng rác thải được 

thu gom năm 2019 trên toàn xã là 1.175/1.175 tấn/năm, đạt tỷ lệ thu gom 100%.  

Thoát nước thải: Trên địa bàn xã chưa có hệ thống thu gom nước thải. 

Nước sinh hoạt phần lớn chủ yếu được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 2 ngăn hoặc 3 

ngăn rồi thải ra môi trường, chủ yếu chảy vào khu vực trũng thấp và tự thấm. 

1.7. Tình hình Quốc phòng - An ninh và trật tự an toàn xã hội 

An ninh, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, 

trên địa bàn không xảy ra trọng án. Số vụ việc năm sau giảm so với năm trước. 

Hiện nay, tại xã đã được bố trí 05 đồng chí công an chính quy giúp phối 

hợp chặc chẽ và tăng cường công tác nắm bắt tình hình, kịp thời ngăn ngừa tội 

phạm, phát động và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 

phong trào 2 giữ, phong trào khu dân cư phòng chống tố giác tội phạm. Duy trì 

hoạt động tốt các tổ dân phòng trên địa bàn các thôn. Tăng cường phối hợp tuần 

tra, canh gác nhằm hạn chế thấp nhất tình hình tội phạm diễn ra trên địa bàn. 

Công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tăng 

cường. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được tăng 

cường do vậy tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội được đẩy lùi. Số vụ việc năm sau 

giảm so với năm trước. 

1.8. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ 

- Tổng số Đại biểu Hội đồng nhân dân của xã Điện Thắng Bắc là 25 

người. 

- Thường trực Hội đồng nhân dân xã gồm: Chủ tịch HĐND, 01 Phó Chủ 

tịch HĐND, có 02 ban: Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế, 02 Trưởng ban 

bố trí chức danh kiêm nhiệm. 
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- Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân xã gồm: Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch 

và Ủy viên phụ trách quân sự (công chức Chỉ huy trưởng Quân sự), Ủy viên phụ 

trách công an (công chức Trưởng Công an xã). 

- Tổng số cán bộ, công chức của xã Điện Thắng Bắc là 20 người. 

+ Về trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 01 người, Đại học: 17 người, Cao 

đẳng: 01 người, Trung cấp: 01 người. 

+ Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 01 người, Trung cấp: 19 người, Sơ 

cấp: 0 người. 

II. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI XÃ ĐIỆN 

THẮNG TRUNG 

2.1. Lịch sử hình thành  

Năm 1471, sau khi bình Chiêm, vua Lê Thánh Tông lập đạo Thừa Tuyên 

Quảng Nam gồm 3 phủ: Thăng Hoa (Quảng Nam), Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), 

Hoài Nhơn (Bình Định). Năm 1520, vua Lê Chiêu Tông đổi Quảng Nam Thừa 

Tuyên thành Trấn Quảng Nam. Điện Bàn lúc bấy giờ là một huyện thuộc Phủ 

Triệu Phong (trấn Thuận Hoá). 

Năm 1602, Nguyễn Hoàng đổi Trấn Quảng Nam thành Dinh Quảng Nam. 

Năm 1604 tách Điện Bàn ra khỏi Trấn Thuận Hoá thăng lên làm Phủ Điện Bàn 

và nhập vào Dinh Quảng Nam.  

Năm 1803, vua Gia Long lập Dinh Quảng Nam, gồm hai phủ: Thăng Hoa 

và Điện Bàn. Năm 1806, Dinh Quảng Nam đổi thành Trực Lệ Quảng Nam, năm 

1827, vua Minh Mạng đổi thành Trấn Quảng Nam và năm 1832 đổi thành Tỉnh 

Quảng Nam. Năm 1833 tỉnh đường Quảng Nam được xây dựng tại làng La Qua 

(Vĩnh Điện). 

Sang đầu thế kỷ XX khi huyện và phủ tổ chức thành những đơn vị hành 

chính riêng thì phủ Điện Bàn gồm 8 tổng (Hạ Nông, Thanh Quýt, Định An, Phú 

Triêm, An Nhơn, Phú Khương, Thanh Châu, Đa Hoà), 146 xã, mỗi làng là 1 xã. 

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, dưới chế độ mới, đơn 

vị hành chính cấp phủ trước được thống nhất lại thành cấp huyện, cấp tổng được 

xoá bỏ. Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời được thành lập theo các làng cũ. 

Do yêu cầu cuộc kháng chiến, kiến quốc vào tháng 3 năm 1946 huyện Điện Bàn 

từ 115 làng cũ sát nhập lại thành 37 xã.  

Tháng 11 năm 1948 xuất phát từ yêu cầu chỉ đạo kháng chiến của Chính 

Phủ, huyện Điện Bàn tổ chức hợp xã lần thứ hai từ 37 xã hợp lại thành 11 xã, 

các xã Bồ Viêm, Thanh An cùng với Bích Quang, Hà Thanh lập thành xã Điện 

Hòa còn xã Châu Phong, Phong Ngọc, Minh Sơn thành xã Điện An. Sau Hiệp 

định Giơnevơ năm 1954, chính quyền Sài gòn chia lại địa giới hành chính, đổi 

tên gọi huyện thành quận, thay lại tên gọi làng, xã, nhằm thiết lập bộ máy của 

chính quyền cơ sở Mỹ - Diệm. Quận Điện Bàn có 31 xã chia thành năm khu 

hành chính: Thanh Quýt, Kỳ Lam, Phù Kỳ, Vĩnh Điện và Cẩm Hà. Các làng Bồ 

Mưng Viêm Tây, Thanh Quýt, Thanh Tú, An Tự được tách ra khỏi xã Điện Hòa, 
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các làng Phong Ngũ, Phong Lục tách ra khỏi xã Điện An để thành lập xã mới 

với tên gọi là xã Thanh Trường thuộc Tiểu khu hành chính Thanh Quýt. 

Về phía ta, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, 

cuối năm 1962 Khu ủy khu 5 quyết định chia tách Quảng Nam Đà Nẵng thành 2 

tỉnh Quảng Nam và Quảng Đà. Đầu năm 1965, sau khi giải phóng đại bộ phận 

huyện, chính quyền cách mạng đã chia Điện Bàn thành 5 vùng (vùng A, B, C, K 

và V) gồm 26 xã, địa giới hành chính các xã tương đồng với các xã do ngụy đặt, 

trong đó xã Thanh Trường thành xã Điện Thắng. Sau ngày giải phóng năm 1975 

xã Điện Thắng gồm có 6 thôn. 

Đến năm 1978 phong trào Hợp Tác xã sản xuất nông nghiệp phát triển, xã 

Điện Thắng thành lập 3 Hợp tác xã gồm Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp I 

(gồm 3 thôn Phong Ngũ, Phong Lục, An Thanh), Hợp tác xã sản xuất nông 

nghiệp II (gồm 2 thôn Bồ Mưng, Viêm Tây), Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp 

III (thôn Thanh Quýt).  

Năm 2003 do nhu cầu phát triển của điạ phương xã Điện Thắng lập đề án 

xin chia tách thành 3 đơn vị hành chính trên cơ sở lấy địa giới của 3 Hợp tác xã 

nông nghiệp trước đây làm đơn vị hành chính mới. Ngày 7/7/2005 Chính phủ 

ban hành Nghị định số 185/NĐ-CP chia xã Điện Thắng thành 3 xã mới đó là xã 

Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung và Điện Thắng Nam ngày nay. 

2.2. Vị trí địa lý 

- Xã Điện Thắng Trung nằm cách Trung tâm hành chính thị xã Điện Bàn 

khoảng 4,0 km về phía Bắc, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 15 km, 

cách khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc khoảng 3 km. Ranh giới tiếp giáp 

của xã như sau:  

+ Phía Đông giáp: phường Điện Ngọc; 

+ Phía Tây giáp: xã Điện Hòa; 

+ Phía Nam giáp: xã Điện Thắng Nam; 

+ Phía Bắc giáp: xã Điện Thắng Bắc. 

2.3. Diện tích tự nhiên và cơ cấu các loại đất 

Diện tích tự nhiên:   3,78 km2 trong đó: 

- Nhóm đất nông nghiệp:  1,62 km2 chiếm 42,96%. 

- Nhóm đất phi nông nghiệp :  2,14 km2 chiếm 56,68%. 

- Nhóm đất chưa sử dụng:   0,014 km2 chiếm 0,36%. 

2.4. Dân số và thành phần dân cư 

Dân số hiện trạng của khu vực dự kiến thành lập phường Điện Thắng 

Trung năm 2019 có: 8.100 người (đã bao gồm dân số quy đổi).  
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Tổng số người lao động trong các ngành kinh tế: 5.080 người, cụ thể: Lao 

động nông nghiệp 710 người, chiếm 14%; Lao động phi nông nghiệp: 4.370 

người, chiếm 86%. 

2.5. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

a) Tình hình phát triển kinh tế 

Tổng giá trị sản xuất năm 2019 đạt: 249 tỷ đồng, trong đó: Công nghiệp - 

xây dựng: 110,0 tỷ đồng, chiếm 44,20%; Thương mại - dịch vụ: 128,0 tỷ đồng, 

chiếm 51,4%; Nông, lâm, thủy sản 11,0 tỷ đồng, chiếm 4,4%. 

Sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 110,0 tỷ đồng, tỷ lệ 103,8% kế 

hoạch, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Các cơ sở sản xuất trên địa bàn 

như: dệt gia công, may công nghiệp, gia công chế biến mộc dân dụng, cơ khí, gò 

hàn,...Nhìn chung, các cơ sở đều có bước phát triển ổn định, mở rộng thị trường, 

tăng thu nhập giải quyết tốt việc làm cho lao động địa phương. Tuy nhiên, công 

nghiệp, TTCN phát triển theo còn nhỏ lẻ do chưa có cụm công nghiệp nên chưa 

thu hút đầu tư vào địa bàn. 

Thương mại, dịch vụ đạt 128,0 tỷ đồng, tỷ lệ 101,6% kế hoạch, tăng 

18,5% so với cùng kỳ năm trước. Phát triển trên địa bàn xã khá ổn định, nhất là 

trên các trục đường chính và đường Quốc lộ 1A đoạn từ chợ Thanh Quýt đến 

giáp với Điện Thắng Bắc. Chợ Thanh Quýt là trung tâm buôn bán, giao thương 

chính của khu vực.  

Nông, lâm, ngư nghiệp đạt 11,0 tỷ đồng, đạt 91,7% kế hoạch, giảm 4,3% 

so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng diện tích trồng lúa cả năm đạt 950 

tấn, giảm 50 tấn so với kế hoạch, đạt tỷ lệ 95% kế hoạch, do một số diện tích 

ruộng bị chuột cắn phá, bỏ hoang nên giảm 110 tấn so với cùng kỳ. Tình hình 

chăn nuôi còn nhiều khó khăn, do bệnh dịch. 

b) Tình hình phát triển văn hóa - xã hội và thực hiện chế độ chính sách 

- Điện Thắng Trung có 09 công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ 

sở với tổng số 2.979 học sinh.  

- Xã có 01 trạm y tế với diện tích 1.500 m2. Xã cách bệnh viện đa khoa 

Vĩnh Đức 2,5 km, cách bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Quảng Nam 4,8 km. 

Nên việc khám, chữa bệnh của người dân tại 2 cơ sở y tế này rất thuận lợi. 

- Toàn xã có 05 công trình thể dục thể thao với tổng diện tích đất sân luyện 

tập  37.327 m2. Trong đó, tổng diện tích của 04 công trình có diện tích ≥ 3.000 m2 

là: 35.197 m2. 

- Năm 2019, toàn xã có 94,3% hộ đạt danh hiệu GĐVH, 9/9 tộc đạt danh 

hiệu tộc văn hóa đạt 100%. 06/06 thôn đạt danh hiệu Thôn văn hóa (100%), xã 

đạt danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới.  

 Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần đây ở mức 1,3% cụ thể: năm 2017 

là 1,81%, năm 2018 là 1,30%, năm 2019 là 0,8%. 
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2.6. Tình hình phát triển cơ sở hạ tầng 

Mạng lưới giao thông trên địa bàn xã hoàn chỉnh, mặt đường giao thông 

cơ bản đã được bê tông hóa đảm bảo quy mô kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu đi lại và 

sản xuất của nhân dân. Đường giao thông nội bộ có tổng chiều dài 18,12 km, đã 

được bê tông hóa, nhựa hóa 100%. 

Nguồn điện cấp cho địa bàn được lấy từ 06 trạm biến áp hiện trạng thông 

qua xuất tuyến 571 - T92 và 571 - T10. Tổng công suất 06 trạm biến áp hiện 

trạng 1.070 kVA, đảm bảo nhu cầu cấp điện cho nhân dân toàn xã. Trên địa bàn 

đã đầu tư hệ thống điện chiếu sáng ở toàn bộ các tuyến đường. 

Ở xã có điểm bưu điện Thanh Quýt diện tích đất 270 m2, diện tích xây 

dựng 140 m2. Điểm này thường dùng cho chuyển thư từ, báo chí. Hiện 6/6 thôn 

trong xã đều có các hoạt động Internet, giúp cho người dân kịp thời nắm được 

những thông tin cần thiết để phát triển kinh tế - xã hội. 

Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%. 

Khối lượng rác thải được thu gom năm 2019 trên toàn xã là 1.351/1.360 

(tấn/năm), tỷ lệ thu gom đạt  99,31%. 

Thoát nước thải: Trên địa bàn xã chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước 

sinh hoạt của đô thị. Nước sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại 2 

ngăn hoặc 3 ngăn sau đó thoát ra hệ thống thoát nước mưa hoặc thoát trực tiếp ra 

môi trường. Số hộ gia đình có 3 công trình vệ sinh (nhà vệ sinh, nhà tắm, hệ 

thống tiêu thoát nước) đảm bảo vệ sinh theo quy định đạt tỷ lệ 100%. 

2.7. Tình hình Quốc phòng - An ninh và trật tự an toàn xã hội 

Ban chỉ huy Quân sự tổ chức kết nạp LLDQ đảm bảo chất lượng theo tỷ 

lệ dân số, giao quân năm 2019 đạt 100%; hoàn thành công tác khám tuyển nghĩa 

vụ quân sự chuẩn bị giao quân năm 2020; hoàn thành công tác giáo dục chính 

trị, huấn luyện cho LLDQ đạt đơn vị khá. 

Hiện nay tại xã đã có 05 đồng chí công an chính quy giúp xã thực hiện 

nhiệm vụ, triển khai kế hoạch trấn áp tội phạm đảm bảo tình hình ANCT - 

TTATXH; củng cố các đội dân phòng; tuyên truyền nhân dân tăng cường cảnh 

giác, bảo vệ tài sản, nhất là vào các dịp lễ, tết. Tổ chức giáo dục các đối tượng 

thanh thiếu niên hư hỏng, có khả năng phạm tội; ký cam kết không chứa chấp cờ 

bạc, buôn bán pháo nổ, đồ chơi trẻ em nguy hiểm, có tính chất bạo lực đối với 

các chủ hàng quán. Tuyên truyền nhân dân tăng cường phòng chống cháy nổ, 

nhất là tại khu vực chợ, các nhà trọ, nhà nghỉ.  

2.8. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ 

- Tổng số Đại biểu Hội đồng nhân dân của xã Điện Thắng Trung là 26 

người. 

- Thường trực Hội đồng nhân dân xã gồm: Chủ tịch HĐND, 01 Phó Chủ 

tịch HĐND, có 02 ban: Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế, 02 Trưởng ban 

bố trí chức danh kiêm nhiệm. 
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- Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân xã gồm: Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch 

và Ủy viên phụ trách quân sự (công chức Chỉ huy trưởng Quân sự), Ủy viên phụ 

trách công an (công chức Trưởng Công an xã). 

- Tổng số cán bộ, công chức của xã Điện Thắng Trung là 20 người. 

+ Về trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 0 người, Đại học: 17 người, Cao 

đẳng: 0 người, Trung cấp: 03 người. 

+ Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 02 người, Trung cấp: 18 người, 

Sơ cấp 0 người. 

III. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI XÃ ĐIỆN 

THẮNG NAM 

3.1. Lịch sử hình thành 

Năm 1471, sau khi bình Chiêm, vua Lê Thánh Tông lập đạo Thừa Tuyên 

Quảng Nam gồm 3 phủ: Thăng Hoa (Quảng Nam), Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), 

Hoài Nhơn (Bình Định). Năm 1520, vua Lê Chiêu Tông đổi Quảng Nam Thừa 

Tuyên thành Trấn Quảng Nam. Điện Bàn lúc bấy giờ là một huyện thuộc Phủ 

Triệu Phong (trấn Thuận Hoá). 

Năm 1602, Nguyễn Hoàng đổi Trấn Quảng Nam thành Dinh Quảng Nam. 

Năm 1604 tách Điện Bàn ra khỏi Trấn Thuận Hoá thăng lên làm Phủ Điện Bàn 

và nhập vào Dinh Quảng Nam.  

Năm 1803, vua Gia Long lập Dinh Quảng Nam, gồm hai phủ: Thăng Hoa 

và Điện Bàn. Năm 1806, Dinh Quảng Nam đổi thành Trực Lệ Quảng Nam, năm 

1827, vua Minh Mạng đổi thành Trấn Quảng Nam và năm 1832 đổi thành Tỉnh 

Quảng Nam. Năm 1833 tỉnh đường Quảng Nam được xây dựng tại làng La Qua 

(Vĩnh Điện). 

Sang đầu thế kỷ XX khi huyện và phủ tổ chức thành những đơn vị hành 

chính riêng thì phủ Điện Bàn gồm 8 tổng (Hạ Nông, Thanh Quýt, Định An, Phú 

Triêm, An Nhơn, Phú Khương, Thanh Châu, Đa Hoà), 146 xã, mỗi làng là 1 xã. 

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, dưới chế độ mới, đơn 

vị hành chính cấp phủ trước được thống nhất lại thành cấp huyện, cấp tổng được 

xoá bỏ. Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời được thành lập theo các làng cũ. 

Do yêu cầu cuộc kháng chiến, kiến quốc vào tháng 3 năm 1946 huyện Điện Bàn 

từ 115 làng cũ sát nhập lại thành 37 xã.  

Tháng 11 năm 1948 xuất phát từ yêu cầu chỉ đạo kháng chiến của Chính 

Phủ, huyện Điện Bàn tổ chức hợp xã lần thứ hai từ 37 xã hợp lại thành 11 xã, 

các xã Bồ Viêm, Thanh An cùng với Bích Quang, Hà Thanh lập thành xã Điện 

Hòa còn xã Châu Phong, Phong Ngọc, Minh Sơn thành xã Điện An. Sau Hiệp 

định Giơnevơ năm 1954, chính quyền Sài gòn chia lại địa giới hành chính, đổi 

tên gọi huyện thành quận, thay lại tên gọi làng, xã, nhằm thiết lập bộ máy của 

chính quyền cơ sở Mỹ - Diệm. Quận Điện Bàn có 31 xã chia thành năm khu 

hành chính: Thanh Quýt, Kỳ Lam, Phù Kỳ, Vĩnh Điện và Cẩm Hà. Các làng Bồ 

Mưng Viêm Tây, Thanh Quýt, Thanh Tú, An Tự được tách ra khỏi xã Điện Hòa, 
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các làng Phong Ngũ, Phong Lục tách ra khỏi xã Điện An để thành lập xã mới 

với tên gọi là xã Thanh Trường thuộc Tiểu khu hành chính Thanh Quýt. 

Về phía ta, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, 

cuối năm 1962 Khu ủy khu 5 quyết định chia tách Quảng Nam Đà Nẵng thành 2 

tỉnh Quảng Nam và Quảng Đà. Đầu năm 1965, sau khi giải phóng đại bộ phận 

huyện, chính quyền cách mạng đã chia Điện Bàn thành 5 vùng (vùng A, B, C, K 

và V) gồm 26 xã, địa giới hành chính các xã tương đồng với các xã do ngụy đặt, 

trong đó xã Thanh Trường thành xã Điện Thắng. Sau ngày giải phóng năm 1975 

xã Điện Thắng gồm có 6 thôn. 

Đến năm 1978 phong trào Hợp Tác xã sản xuất nông nghiệp phát triển, xã 

Điện Thắng thành lập 3 Hợp tác xã gồm Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp I 

(gồm 3 thôn Phong Ngũ, Phong Lục, An Thanh), Hợp tác xã sản xuất nông 

nghiệp II (gồm 2 thôn Bồ Mưng, Viêm Tây), Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp 

III (thôn Thanh Quýt).  

Năm 2003 do nhu cầu phát triển của điạ phương xã Điện Thắng lập đề án 

xin chia tách thành 3 đơn vị hành chính trên cơ sở lấy địa giới của 3 Hợp tác xã 

nông nghiệp trước đây làm đơn vị hành chính mới. Ngày 7/7/2005 Chính phủ 

ban hành Nghị định số 185/NĐ-CP chia xã Điện Thắng thành 3 xã mới đó là xã 

Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung và Điện Thắng Nam ngày nay. 

3.2. Vị trí địa lý 

- Xã Điện Thắng Nam là xã đồng bằng của thị xã Điện Bàn. Ranh giới 

tiếp giáp của xã như sau: 

+ Phía Đông giáp: phường Điện Nam Bắc; 

+ Phía Tây giáp: xã Điện Hòa; 

+ Phía Nam giáp: phường Điện An; 

+ Phía Bắc giáp: xã Điện Thắng Trung. 

3.3. Diện tích tự nhiên và cơ cấu các loại đất 

Diện tích tự nhiên:   5,38 km2 trong đó: 

- Nhóm đất nông nghiệp:  3,0 km2 chiếm 55,85%. 

- Nhóm đất phi nông nghiệp:  2,33 km2 chiếm 43,22%. 

- Nhóm đất chưa sử dụng:  0,05 km2 chiếm 0,93%.  

3.4. Dân số và thành phần dân cư 

Dân số hiện trạng của khu vực dự kiến thành lập phường Điện Thắng 

Nam năm 2019 là 7.470 người (đã bao gồm dân số quy đổi). Tổng số người lao 

động trong các ngành kinh tế 4.235 người, cụ thể: Lao động nông nghiệp 250 

người, chiếm 5,9%; Lao động phi nông nghiệp 3.985 người, chiếm 94,1%.  

3.5. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

a) Tình hình phát triển kinh tế 
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Tổng giá trị sản xuất năm 2019 toàn xã đạt 227,7 tỷ đồng, trong đó: Công 

nghiệp, TTCN 62,70 tỷ đồng, chiếm 27,54%; Thương mại, dịch vụ 113,4 tỷ 

đồng, chiếm 49,8%; Nông nghiệp 51,60 tỷ đồng, chiếm 22,66%. 

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 62,7 tỷ đồng, đạt 101,98% so với kế 

hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương tiếp tục 

duy trì hoạt động sản xuất một số ngành nghề chủ lực như chế biến đồ gỗ, cơ 

khí, nhôm sắt và chế biến nông sản thực phẩm góp phần giải quyết việc làm và 

tăng thu nhập cho lao động địa phương. 

- Thương mại, dịch vụ đạt 113,4 tỷ đồng, đạt 102,2% kế hoạch, tăng 

19,37% so với năm 2018. Thương mại, dịch vụ phát triển đảm bảo phần lớn nhu 

cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, sức mua của người tiêu dùng ổn định. 

- Nông nghiệp đạt 51,60 tỷ đồng, đạt 100,19% kế hoạch, tăng 3,2% so với 

năm 2018. 

+ Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng 540 ha, sản lượng lương thực cây 

có hạt (lúa, ngô) 2.560 tấn. Trong đó, diện tích cây lúa 380 ha, năng suất bình 

quân 60 tạ/ha, sản lượng là 2.280 tấn. Diện tích cây ngô 50 ha, năng suất bình 

quân 56,2 tạ/ha, sản lượng 281 tấn. Diện tích cây đậu phụng 16 ha, năng suất 24 

tạ/ha, sản lượng 38,4 tấn. Cây thuốc lá 10 ha năng suất 20 tạ/ha sản lượng 20 

tấn, các cây trồng khác đều được gieo trồng đạt kế hoạch diện tích, tăng về năng 

suất và sản lượng.  

+ Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi giảm so với cùng kỳ năm trước, do dịch 

tả lợn Châu Phi. Công tác tiêm phòng gia súc đạt 85%. Nuôi trồng thủy sản thực 

hiện 7,85 ha cá nước ngọt, tổng sản lượng thu hoạch đạt 45 tấn các loại cá. 

b) Tình hình phát triển văn hóa - xã hội và thực hiện chế độ chính sách 

Điện Thắng Nam có 8 cơ sở từ bậc giáo dục mầm non đến phổ thông cơ 

sở. Trường mẫu giáo Điện Thắng Nam giữ vững trường chuẩn Quốc gia mức độ 

1, đang triển khai kế hoạch đầu tư nâng chuẩn mức 2; trường tiểu học đạt chuẩn 

Quốc gia mức độ 2, riêng trường THCS Thu Bồn thực hiện công tác chuẩn bị 

cho đánh giá kiểm định chất lượng chuẩn Quốc gia vào năm học 2020 - 2021.  

Hiệu quả giáo dục đạt chất lượng cao, có đội ngũ giáo viên dạy tốt tỷ lệ 

học sinh khá giỏi ở các trường ngày càng tăng, giữ vững thành quả phổ cập bậc 

THCS là 108 học sinh (trong đó học tại trường THCS Thu Bồn là 98 học sinh), 

bậc THPT là 85/85 học sinh, các cháu mẫu giáo 5 tuổi ra lớp đạt 115/115 trẻ. 

Trạm y tế ở trung tâm xã, diện tích 947 m2, diện tích xây dựng 449 m2, có 

12 phòng chức năng, nhà xây cấp 4 kết cấu bê tông cốt thép 2 tầng, có 6 giường 

bệnh. Hằng năm, trạm đã khám cho hơn 8.025 lượt bệnh nhân, trong đó có 3.040 

lượt khám BHYT. Đội ngũ cán bộ nhân viên y tế có 06 người, gồm 2 y sỹ, 2 

điều dưỡng, 1 nữ hộ sinh, 1 dược sỹ. Xã cách bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức 1,6 

km, cách bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Quảng Nam 3,9 km, nên việc khám 

chữa bệnh của người dân tại 2 cơ sở y tế tuyến trên này rất thuận lợi. 
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04/04 thôn có nhà văn hóa; quy mô trên 100 chỗ ngồi, diện tích nhà văn 

hóa đạt 300 m2/công trình; Hoạt động, trang thiết bị có đầy đủ bàn ghế, tủ sách, 

âm thanh, ánh sáng, đài truyền thanh, dụng cụ TDTT,... Có 02 câu lạc bộ đang 

hoạt động (CLB cầu lông, CLB đàn hát dân ca); 04 thôn đều có đội văn nghệ 

quần chúng và đội bóng đá, bóng chuyền,... câu lạc bộ kỹ thuật. 

 Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần đây ở mức 1,63% cụ thể: năm 2017 

là 2,06%, năm 2018 là 1,65%, năm 2019 là 1,18%.  

3.6. Tình hình phát triển cơ sở hạ tầng 

Mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, mặt đường giao thông cơ bản đã được 

bê tông hóa đảm bảo quy mô kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu đi lại và sản xuất của 

nhân dân. Các tuyến đường giao thông đối nội có tổng chiều dài 8,14 km đã 

được bê tông hóa 100%. 

Hệ thống điện được đầu tư nâng cấp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của các 

ngành điện, cung cấp điện an toàn, thường xuyên cho nhân dân. Xã có 06 trạm 

biến áp, 1.964 công tơ điện. Các loại dây dẫn đảm bảo theo yêu cầu ngành điện. 

Trên địa bàn đã đầu tư hệ thống điện chiếu sáng ở toàn bộ các tuyến đường. 

Trên địa bàn có 01 điểm phục vụ bưu chính ở trung tâm xã. Có 04/04 thôn 

có Internet đến thôn, phủ sóng 3G. Có 02 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông 

công cộng (truy cập Internet) đạt tiêu chuẩn. 

Xã đã huy động các nguồn vốn đầu tư nâng cấp, sửa chữa tất cả các tuyến 

điện chiếu sáng ở các thôn còn lại từ nguồn xã hội hóa, tổng chiều dài trên 17,0 

km. 

Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%. Tổng chiều dài 

các tuyến kênh mương xã quản lý đã được kiên cố hóa 5,81 km. 

Khối lượng rác thải được thu gom năm 2019 trên toàn xã là 1.118/1.118 

(tấn/năm), tỷ lệ thu gom đạt 100%. 

Trên địa bàn xã chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước sinh hoạt. Nước 

sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại 2 ngăn hoặc 3 ngăn sau đó thoát 

ra hệ thống thoát nước mưa sau đó đổ ra môi trường. Số hộ gia đình có 3 công 

trình vệ sinh (nhà vệ sinh, nhà tắm, hệ thống tiêu thoát nước đảm bảo vệ sinh 

theo quy định đạt tỷ lệ 95%. 

3.7. Tình hình Quốc phòng - An ninh và trật tự an toàn xã hội 

Nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương được triển khai thực 

hiện tốt, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, phối hợp lực lượng công an đảm bảo ổn 

định ANCT-TTATXH trên địa bàn xã. Tổ chức giao quân nghĩa vụ quân sự đạt chỉ 

tiêu thị xã giao. Hoàn thành tốt công tác huấn luyện dân quân cơ động năm 2019.  

Công tác an ninh chính trị TT-ATXH đã phối hợp các ngành, đoàn thể tổ 

chức triển khai, tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội 

phạm, tiếp tục đẩy mạnh, phát động phong trào toàn dân BVANTQ, phong trào 

toàn dân tố giác tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội, các biện pháp an toàn 
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giao thông, góp phần đảm bảo, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an 

toàn xã hội. Hiện nay, huyện đã bố trí công an chính quy về xã để thực hiện 

nhiệm vụ bảo vệ an ninh - trật tự tại địa phương. 

3.8. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ 

- Tổng số Đại biểu Hội đồng nhân dân của xã Điện Thắng Nam là 25 

người. 

- Thường trực Hội đồng nhân dân xã gồm: Chủ tịch HĐND, 01 Phó Chủ 

tịch HĐND, có 02 ban: Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế, 02 Trưởng ban 

bố trí chức danh kiêm nhiệm. 

- Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân xã gồm: Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch 

và Ủy viên phụ trách quân sự (công chức Chỉ huy trưởng Quân sự), Ủy viên phụ 

trách công an (công chức Trưởng Công an xã). 

- Tổng số cán bộ, công chức của xã Điện Thắng Nam là 21 người. 

+ Về trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 02 người, Đại học: 15 người, Cao 

đẳng: 0 người, Trung cấp: 02 người. 

+ Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 02 người, Trung cấp: 19 người, Sơ cấp: 

0 người. 

IV. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI XÃ ĐIỆN 

MINH 

4.1 Lịch sử hình thành 

Theo sách “Dư địa chí” của Nguyễn Trãi và “Phủ biên tạp lục” của Lê 

Quý Đôn, vào đầu thế kỷ thứ XV (1402) dưới thời Hồ Hán Thương, các tỉnh 

Nam Trung Bộ thuộc đất Chiêm Động, được gọi là Nam giới - biên giới phía 

nam của nước Đại Việt. Phần lớn vùng đất Điện Minh vẫn còn hoang vu, dân cư 

thưa thớt.  

Năm 1471, vua Lê Thánh Tông lập ra Thừa Tuyên đạo Quảng Nam (Đạo 

thứ 13 của nước Đại Việt) gồm 3 phủ: Thăng Hoa (Quảng Nam), Tư Nghĩa 

(Quảng Ngãi), Hoài Nhơn (Bình Định). Vùng đất Điện Minh lúc này thuộc phủ 

Thăng Hoa. 

Dưới thời Chúa Nguyễn, vào năm 1604 huyện Điện Bàn được tách ra 

khỏi trấn Thuận Hóa, nhập vào Dinh Quảng Nam và được nâng lên thành “Phủ 

Điện Bàn” với 5 huyện (Hòa Vang, Yến Nông, Diên Phước, Tân Phú, Phú 

Châu), vùng đất Điện Minh lúc này nằm trong huyện Diên Phước, gồm các làng 

như La Qua, Uất Lũy, Kim Thành, Xướng An, Khúc Lũy. 

Đầu thế kỷ 19 phủ Điện Bàn còn 2 huyện: Diên Phước và Hòa Vang, sau 

đó chia tách lại, thành lập thêm huyện Duy Xuyên và Đại Lộc. Đầu thế kỷ 20, 

phủ Điện Bàn có 8 Tổng . Các làng xã Điện Minh nằm trong tổng Hạ Nông, An 

Nhơn, Phú Khương. 
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Tháng 7 - 1962, trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào đồng khởi 

phá ấp chiến lược, giải phóng nông thôn, đồng bằng của quân và dân ta, Mỹ - 

Diệm ra sắc lệnh số 162/NV chia tỉnh Quảng Nam thành 2 tỉnh và một thị xã: 

- Tỉnh Quảng Tín từ huyện Thăng Bình trở vào giáp với tỉnh Quảng Ngãi. 

- Tỉnh Quảng Nam từ Quế Sơn trở ra giáp Đà Nẵng. 

- Thị xã Đà Nẵng từ huyện Hòa Vang trở ra giáp với Thừa Thiên-Huế. 

- Xã Điện Minh (Mỹ - Ngụy gọi là Vĩnh Xương) gồm các thôn: Bồng lai, 

Trung Phú, Uất Lũy, Tân Kỳ, Tân Mỹ, La Qua, trong đó La Qua (Vĩnh Điện 

ngày nay) nằm trung tâm xã Điện Minh. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ có 

lúc Vĩnh Điện tách ra thành một đơn vị trực thuộc Thường vụ Huyện ủy và Ban 

chỉ huy huyện đội.  

- Xã Điện Thành (Mỹ - Ngụy gọi là xã Vĩnh Thọ) gồm các thôn: Triêm 

Trung, Triêm Đông, Triêm Tây, Triêm Nam, Thanh Chiêm, Phú Chiêm 

- Xã Điện Châu (Mỹ - Ngụy gọi là xã Vĩnh Phước) gồm các thôn: Đông 

Khương, Điện Bình, An Quán, Phước Kiều, An Nhơn. 

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975) đất nước được độc 

lập, thống nhất. Thực hiện chủ trương cấp trên, xã Điện Châu, Điện Thành nhập 

lại thành xã Điện Phương, xã Điện Minh vẫn giữ nguyên và nhập thêm các thôn 

Đồng Phủ và Hạnh Ba thuộc xã Điện Hưng vào địa bàn xã. 

Tháng 9-1981, thực hiện Quyết định số 79/QĐ-HĐBT của Hội đồng Bộ 

trưởng, xã Điện Minh chia tách ra thành 2 đơn vị hành chính: xã Điện Minh và 

thị trấn Vĩnh Điện. 

4.2. Vị trí địa lý 

Xã Điện Minh nằm phía Nam trung tâm hành chính thị xã Điện Bàn, cách 

thành phố Đà Nẵng 28 km và cách thành phố Tam Kỳ gần 40 km. Ranh giới tiếp 

giáp của xã Điện Minh như sau:  

+ Phía Đông giáp: Phường Điện Nam Đông; 

+ Phía Tây giáp: Phường Điện An và xã Điện Phong; 

+ Phía Nam giáp: Xã Điện Phương; 

+ Phía Bắc giáp: Phường Vĩnh Điện và phường Điện Nam Trung. 

4.3. Diện tích tự nhiên và cơ cấu các loại đất 

Diện tích tự nhiên:   7,57 km2 trong đó: 

- Nhóm đất nông nghiệp:  4,93 km2 chiếm 65,06%. 

- Nhóm đất phi nông nghiệp:  2,51 km2 chiếm 33,09%. 

- Nhóm đất chưa sử dụng:   0,14 km2 chiếm 1,85%. 
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4.4. Dân số và thành phần dân cư 

Dân số hiện trạng của khu vực dự kiến thành lập phường Điện Minh năm 

2019 có 11.340 người (đã bao gồm dân số quy đổi).  

Tổng số người lao động trong các ngành kinh tế 5.906 người, trong đó: 

Lao động nông nghiệp: 543 người, chiếm 9,2%; Lao động phi nông nghiệp: 

5.363 người, chiếm 90,8%. 

4.5. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

a) Tình hình phát triển kinh tế 

Tổng giá trị sản xuất năm 2019 toàn xã đạt 459,96 tỷ đồng, tăng 17,9% so 

với năm 2018. Trong đó Công nghiệp - xây dựng: 64,31 tỷ đồng, chiếm 13,98%; 

Thương mại, dịch vụ 347,87 tỷ đồng, chiếm 75,63%; Nông, lâm, ngư nghiệp 

47,78 tỷ đồng, chiếm 10,39%. 

Công nghiệp, xây dựng 64,31 tỷ đồng, đạt 99,79% so với kế hoạch, tăng 

12,07% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn xã tiếp tục 

phát triển, phát huy được lợi thế, vượt qua khó khăn. Hiện nay, có 14 doanh 

nghiệp và 76 hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong lĩnh vực CN - XD.  

Thương mại, dịch vụ 347,87 tỷ đồng, đạt 100,53% kế hoạch, tăng 22,18% 

so với cùng kỳ năm trước. Với lợi thế về vị trí và giao thông, nên ngành thương 

mại dịch vụ trên địa bàn xã vẫn ổn định và giữ được nhịp độ phát triển, một số 

doanh nghiệp hoạt động hiệu quả góp phần tích cực giải quyết việc làm cho lao 

động địa phương. 

Nông, lâm, ngư nghiệp 47,78 tỷ đồng, đạt 97,59% kế hoạch giảm 0,5% so 

với cùng kỳ năm trước. Tổng diện tích gieo trồng năm 2019: 899,75ha, đạt 

99,8% so với kế hoạch, giảm 1ha so với cùng kỳ năm trước. Tình hình chăn nuôi 

heo gặp nhiều khó khăn, do bệnh dịch tả lợn Châu phi. Ngoài ra, trên địa bàn 

còn các vật nuôi khác như trâu, bò, gia cầm,… 

b) Tình hình phát triển văn hóa - xã hội và thực hiện chế độ chính sách 

- Toàn xã có 13 công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở. Trong 

năm học 2019 - 2020 ngành giáo dục đã tổ chức các hoạt động thi đua học tốt - 

dạy tốt, chất lượng dạy và học ở các bậc học luôn được nâng cao. Xã tiếp tục đạt 

chuẩn về phổ cập giáo dục các cấp học, các trường trên địa bàn xã được công 

nhận đạt chuẩn quốc gia, trường THCS Lý Tự Trọng được giữ vững trường đạt 

kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3. 

- Trên địa bàn có 01 trạm y tế diện tích 542,5 m2. Xã cách bệnh viện đa 

khoa khu vực tỉnh Quảng Nam 1,7 km, cách bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức 3,8 

km. Nên việc khám chữa bệnh của người dân từ 2 cơ sở y tế này thuận lợi. Chất 

lượng khám và điều trị bệnh cho nhân dân tại trạm được nâng lên, thái độ phục 

vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ y tế nhiệt tình, tổng số lần khám chữa bệnh 

trong năm: 7.040/7.000 lần, đạt 100,57%. 
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Xã có 01 sân vận động xã với diện tích đất sân luyện tập 16.407 m2. Hoạt 

động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra khá sôi nổi. Tập trung tuyên 

truyền và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào 

mừng các ngày lễ năm 2019, tham gia tốt các hoạt động VHVN - TDTT do thị 

xã tổ chức. Năm 2019 có 7/7 thôn đạt chuẩn thôn văn hóa, số hộ đạt chuẩn gia 

đình văn hóa đạt 87%. Xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. 

Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần đây ở mức 1,36% cụ thể: năm 2017 

là 1,64%, năm 2017 là 1,3%, năm 2019 là 1,14 %.  

4.6. Tình hình phát triển cơ sở hạ tầng 

Mạng lưới giao thông địa bàn xã tương đối hoàn chỉnh, mặt đường cơ bản 

đã được bê tông hóa đảm bảo quy mô kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu đi lại và sản 

xuất của nhân dân. Các trục đường liên thôn, liên xã, đường huyện có tổng chiều 

dài 27,21 km được bê tông hóa, nhựa hóa đạt tỷ lệ 100%. 

Hệ thống cấp điện địa bàn xã cơ bản đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn, 

đường dây trung áp, trạm biến áp phân phối, đường dây hạ áp, dây dẫn về hộ gia 

đình và công tơ điện. Số hộ sử dụng điện thường xuyên và an toàn từ các nguồn 

đạt tỷ lệ 100%. 

Toàn xã có 01 điểm phục vụ bưu chính, trên 30% hộ gia đình trong xã có 

thuê bao riêng, 07/07 thôn có internet đến các thôn, phủ sóng 3G. Có 03 điểm 

cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng (truy cập internet) đạt tiêu chuẩn; Có đài 

truyền thanh hữu tuyến và vô tuyến hoạt động tốt. 

Các hộ dân trên địa bàn xã Điện Minh được cấp một phần bởi Xí nghiệp 

cấp thoát nước Điện Bàn, mạng lưới đường ống dọc quốc lộ 1A đến khu dân cư 

tập trung trên các trục đường chính. Số hộ còn lại sử dụng nguồn nước ngầm. Số 

hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 93,50%. 

Chất thải rắn: Tổ chức dịch vụ thu gom rác thải và xử lý tại bãi rác tập 

trung, 07/07 thôn thực hiện “Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn”. Khối lượng rác 

thải được thu gom năm 2019 trên toàn xã là 1.569/1.651 (tấn/năm), tỷ lệ thu 

gom đạt 95%. 

Thoát nước thải: xã chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước sinh hoạt. Nước 

sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại 2 ngăn hoặc 3 ngăn sau đó thoát ra 

hệ thống thoát nước mưa hoặc thoát trực tiếp ra môi trường. Số hộ gia đình có 3 

công trình vệ sinh (nhà vệ sinh, nhà tắm, hệ thống tiêu thoát nước) đảm bảo vệ sinh 

theo quy định đạt tỷ lệ 98,79%. 

4.7. Tình hình Quốc phòng - An ninh và trật tự an toàn xã hội 

Nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương được triển khai thực 

hiện tốt, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, phối hợp lực lượng công an đảm bảo 

ổn định ANCT-TTATXH trên địa bàn xã. Tổ chức giao quân nghĩa vụ quân sự 

đạt chỉ tiêu thị xã giao. Hoàn thành tốt công tác huấn luyện dân quân cơ động 

năm 2019.  
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Công tác an ninh chính trị TT-ATXH đã phối hợp các ngành, đoàn thể tổ 

chức triển khai, tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội 

phạm, tiếp tục đẩy mạnh, phát động phong trào toàn dân BVANTQ, phong trào 

toàn dân tố giác tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội, các biện pháp an toàn 

giao thông, góp phần đảm bảo, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an 

toàn xã hội. Hiện nay lực lượng công an tại xã có 05 đồng chí là công an chính 

quy và các đồng chí công an chuyên nghiệp khác. 

4.8. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ 

- Tổng số Đại biểu Hội đồng nhân dân của xã Điện Minh là 27 người. 

Thường trực Hội đồng nhân dân xã gồm: Chủ tịch HĐND, 01 Phó Chủ 

tịch HĐND, có 02 ban: Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế, 02 Trưởng ban 

bố trí chức  

danh kiêm nhiệm. 

- Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân xã gồm: Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch 

và Ủy viên phụ trách quân sự (công chức Chỉ huy trưởng Quân sự), Ủy viên phụ 

trách công an (công chức Trưởng Công an xã). 

- Tổng số cán bộ, công chức của xã Điện Minh là 17 người. 

+ Về trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 02 người, Đại học: 14 người, Cao 

đẳng: 0 người, Trung cấp: 01 người. 

+ Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 0 người, Trung cấp: 16 người, Sơ 

cấp: 0 người. 

V. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI XÃ ĐIỆN 

PHƯƠNG 

5.1. Lịch sử hình thành 

Xã Điện Phương là một trong 20 xã, phường của thị xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam. Xã Điện Phương được hình thành trên cơ sở các làng xã cũ: Điện 

Bình, An Quân, Đông Khương, Phước Kiều, Thanh Chiêm, An Nhơn, Văn 

Đông, Phú Triêm Trung, Phú Triêm Đông, Phú Triêm Tây (còn gọi là Triêm 

Nam). 

Theo các thư tịch cổ, thuở xưa Điện Phương thuộc đất Việt Thường Thị 

của Vua Hùng. Từ năm 192 sau Công Nguyên đến những năm đầu thế kỷ XIV, 

đất này thuộc Vương quốc Chăm Pa.  

Năm 1306, vua Chiêm Thành là Chế Mân dâng cho nhà Trần hai Châu Ô, 

Châu Lý và được đổi thành Thuận Châu và Hóa Châu. Từ đó vùng đất từ Quảng 

Bình đến Bắc sông Thu Bồn trong đó có Điện Phương ngày nay lại trở về trong 

lãnh thổ Đại Việt. 

Năm 1471, vua Lê Thánh Tông lập ra đạo Thừa Tuyên Quảng Nam, phần 

đất Điện Bàn vẫn thuộc phủ Triệu Phong, Thừa tuyên Thuận Hóa.  



37 

Dưới thời Chúa Nguyễn, vào năm 1604 huyện Điện Bàn được tách ra 

khỏi Thừa tuyên Thuận Hóa, nhập vào đạo Thừa tuyên Quảng Nam và được 

nâng lên thành Phủ Điện Bàn. 

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, trước cuộc bầu cử Hồi đồng nhân 

dân các cấp (01-1946), thực hiện chủ trương trên, huyện Điện Bàn sát nhập xã 

lần thứ nhất, các làng cũ thành 37 xã mới, trong đó tại Điện Bàn thành lập 2 xã 

mới xã Trực Tiến (gồm các làng: Phước Kiều, An Quán, Điện Bình), xã Tân 

Phương (gồm các làng Triêm Trung, Triêm, Triêm Tây, Triêm Nam, Triêm 

Đông). Đến tháng 11-1948, Điện Bàn sát nhập với xã Cộng Hòa (gồm các làng 

La Qua, Uất Lũy, Khúc Lũy, Kim Thành, Kiến An) thành xã Điện Minh, là một 

trong 11 xã của Điện Bàn. 

Sau năm 1954, Điện Bàn nằm dưới quyền kiểm soát của Mỹ-ngụy. Sau 

khi tiếp quản Điện Bàn, ngụy quyền thành lập 5 khu hành chính và đổi tên các 

xã, trong đó xã Điện Minh chúng chia thành 3 xã: xã Vĩnh Xương (xã Cộng Hòa 

cũ), xã Vĩnh Phước (xã Tân Phương cũ), xã Vĩnh Thọ (xã Trực Tiến cũ), nằm 

trong khu hành chính Vĩnh Điện và tồn tại cho đến kết thúc chiến tranh 

(30/4/1975). 

Tháng 7-1975, huyện Điện Bàn sát nhập các xã trong đó có các xã Điện 

Thành và Điện Châu thành một xã mới tên gọi là xã Điện Hoàng, đến đầu năm 

1976 xã Điện Hoàng đổi tên lại thành xã Điện Phương và tên gọi xã Điện 

Phương có từ đây. 

Như vậy xã Điện Phương ngày nay chính là địa giới của xã Tân Phương 

và Trực Tiến ( được thành lập năm 1946), địa giới thuộc xã Điện Minh (thành 

lập tháng 11-1948) khi huyện Điện Bàn nhập xã Tân Phương, Trực Tiến và 

Cộng Hòa thành xã Điện Minh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp 

và địa giới xã Điện Thành, Điện Châu (giữ năm 1965-1975) trong cuộc kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước. 

5.2. Vị trí địa lý 

Xã Điện Phương nằm về phía Đông Nam của thị xã Điện Bàn, cách trung 

tâm thị xã khoảng 3 km. Ranh giới tiếp giáp của xã như sau: 

+ Phía Đông giáp: Sông Thu Bồn; 

+ Phía Tây giáp: Xã Điện Minh; 

+ Phía Nam giáp: Xã Điện Phong; 

+ Phía Bắc giáp: Phường Điện Nam Đông và thành phố Hội An. 

5.3. Diện tích tự nhiên và cơ cấu các loại đất 

Diện tích tự nhiên:   9,94 km2 trong đó: 

- Nhóm đất nông nghiệp:  4,83 km2 chiếm 48,57%. 

- Nhóm đất phi nông nghiệp:  4,70 km2 chiếm 47,28%. 

- Nhóm đất chưa sử dụng:   0,41 km2 chiếm 4,15%. 
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5.4. Dân số và thành phần dân cư 

Dân số hiện trạng của khu vực dự kiến thành lập phường Điện Phương 

năm 2019: 14.680 người (đã bao gồm quy đổi). 

Tổng số lao động trong các ngành kinh tế 7.800 người, cụ thể: Lao động 

nông nghiệp: 1.122 người, chiếm 14,39%; Lao động phi nông nghiệp: 6.678 

người, chiếm 85,61%. 

5.5. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

a) Tình hình phát triển kinh tế 

Tổng giá trị sản xuất năm 2019 của xã đạt 1.043,67 tỷ đồng, Tốc độ tăng 

trưởng của các ngành sản xuất năm 2019 đạt 13,75%. Trong đó: Công nghiệp - 

TTCN: 268,64 tỷ đồng, chiếm 25,74%; Thương mại, dịch vụ, du lịch: 699,02  tỷ 

đồng, chiếm 66,98%; Nông nghiệp: 76,01 tỷ đồng, chiếm 7,28%. 

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 268,64 tỷ đồng, tăng 7,50% so với 

năm 2018; Xã tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển CN - TTCN, một số 

cơ sở sản xuất làm tốt công tác đào tạo, đào tạo nghề; Thực hiện tốt các hoạt 

động khuyến công, phối hợp tổ chức quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường 

tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hoạt động sản xuất CN - 

TTCN và các làng nghề truyền thống của địa phương. Trong năm qua, các 

ngành nghề và làng nghề truyền thống hoạt động ổn định. 

Thương mại - dịch vụ đạt 699,02 tỷ đồng, tăng 18,34% so với năm 2018; 

Lượng hàng hoá lưu thông đa dạng, giá cả bình ổn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 

của nhân dân. Trên địa bàn đã có các doanh nghiệp thực hiện dự án làng du lịch 

cộng đồng Triêm Tây. Khu du lịch sinh thái nhà vườn Triêm Tây tiếp tục đón du 

khách đến tham quan, nghĩ dưỡng.  

Nông nghiệp: đạt 76,01 tỷ đồng; giảm 1,18% so với năm 2018. Trồng 

trọt, tổng sản lượng lương thực đạt 3.215,6/3.300 tấn, đạt 97,4 % kế hoạch năm, 

giảm 98,6 tấn so với năm 2018. Trong đó, diện tích cây lúa sản xuất 463 ha, 

năng suất bình quân đạt 56 tạ/ha, giảm 2 tạ/ha so với năm 2018. 

Chăn nuôi: Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đàn gia súc, gia cầm giảm. 

Đàn gia súc giảm; đàn gia cầm  tăng so với cùng kỳ. 

b) Tình hình phát triển văn hóa - xã hội và thực hiện chế độ chính sách 

Điện Phương có 26 cơ sở từ bậc giáo dục mầm non đến trung học cơ sở. 

Bậc Trung học cơ sở: Tổng số học sinh 829 em, học sinh lớp 9 được công nhận 

tốt nghiệp THCS 100%. Bậc Tiểu học tổng số học sinh 1.105 em, tăng 58 em so 

với năm học trước; Học sinh hoàn thành chương trình học đạt 100%. Tỷ lệ học 

sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học 100%. Mẫu giáo tổng số cháu trong 

độ tuổi ra lớp là 493/663.   

Các trường được đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo dạy và học, nhiều học 

sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp thị xã, cấp tỉnh. Tiếp tục đầu tư xây 

dựng giữ chuẩn ở các mức độ và kiểm định chất lượng ở các trường. 
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Trạm y tế xã có diện tích 2.377 m2, gồm 08 phòng nhà 2 tầng, 1 dãy 4 

phòng cấp 4. Xã cách bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Quảng Nam 4,5 km, cách 

bệnh viện đa khoa Bình An 5,8 km việc khám chữa bệnh của người dân tại 2 cơ 

sở y tế này thuận lợi. 

Hội trường xã quy mô 300 chỗ; 02 công trình thể dục thể thao, sân luyện tập 

tổng diện tích 23.639 m2, với diện tích  ≥ 3.000 m2/sân. 10 thôn có nhà văn hóa và 

khu thể thao mới.  

Trên địa bàn đã tổ chức các hoạt động thể thao, thực hiện công tác thông 

tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – 

thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Phong trào toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã được tiếp tục duy trì, phát triền, năm 

2019 có 80% thôn đạt chuẩn văn hóa (08/10 thôn).  

 Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần đây ở mức 1,65% cụ thể: năm 2017 

là 1,95%, năm 2018 là 1,57%, năm 2019 là 1,43%. 

5.6. Tình hình phát triển cơ sở hạ tầng 

Đường nội bộ có các tuyến liên thôn, liên xã, đường huyện với tổng chiều 

dài 17,89 km đã được bê tông, nhựa hóa đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của 

người dân. Đường ngõ xóm nhỏ, giao thông nội đồng đã được bê tông hóa, không 

lầy lội vào mùa mưa. 

Địa bàn xã có 10 trạm biến áp, trong đó 05 trạm điện do điện lực quản lý, 

05 trạm do HTX Dịch vụ nông nghiệp quản lý, đảm bảo cung cấp điện cho sinh 

hoạt và sản xuất cho 100% hộ nhân dân. Điện chiếu sáng được đầu tư dọc tuyến 

ĐH2, tuyến quốc lộ 1A qua xã; các tuyến trong thôn, xóm được nhân dân tự 

nguyện đóng góp xây dựng đảm bảo đi lại vào ban đêm.  

Công tác truyền thanh được chú trọng, đã xây dựng và đưa vào sử dụng 

đài truyền thanh xã, củng cố 38 cụm loa ở 10 thôn trên địa bàn xã. 

Cấp nước sinh hoạt: các hộ dân trên địa bàn xã được cấp nước một phần 

từ Xí nghiệp cấp, thoát nước Điện Bàn còn lại sử dụng nguồn nước ngầm. Tổng 

số hộ dân được cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 100%. 

Chất thải rắn: Xã đã tiến hành thành lập 8 tổ thu gom rác thải kết hợp với 

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam - Chi nhánh Điện Bàn. Khối 

lượng rác thải được thu gom năm 2019 trên toàn xã là 4.281/4.281 (tấn/năm), tỷ 

lệ thu gom đạt 100%. 

Thoát nước thải: địa bàn xã chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước sinh 

hoạt của đô thị. Nước sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại 2 ngăn 

hoặc 3 ngăn sau đó thoát ra hệ thống thoát nước mưa hoặc thoát trực tiếp ra môi 

trường. Số hộ gia đình có 3 công trình vệ sinh (nhà vệ sinh, nhà tắm, hệ thống 

tiêu thoát nước) đảm bảo vệ sinh theo quy định đạt tỷ lệ 100%. 
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5.7. Tình hình Quốc phòng - An ninh và trật tự an toàn xã hội 

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa 

phương; công tác bảo đảm ANCT, TTAT XH trên địa bàn. Các chỉ tiêu về 

nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đều hoàn thành khá tốt. Hoàn thành 

công tác giao quân, chỉ tiêu xây dựng lực lượng dân quân theo quy định. Công 

tác trực sẵn sàng chiến đấu được thực hiện nghiêm túc. Tham mưu cho Cấp ủy, 

chính quyền và các ban ngành, đoàn thể tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ 

được Ban Chỉ đạo diễn tập thị xã đánh giá hoàn thành khá tốt nhiệm vụ.  

Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm 

bảo ổn định, nhất là trong các ngày lễ lớn, các sự kiện  chính trị quan trọng. Chỉ 

đạo Ban Công an đẩy mạnh tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc và tăng cường kiểm tra, tuần tra, kiểm soát địa bàn; duy trì hoạt động của 

10 Đội dân phòng theo tinh thần Nghị quyết 14/NQ-HĐND của HĐND xã. Hiện 

nay lực lượng công an tại xã có 05 đồng chí là công an chính quy và các đồng 

chí công an chuyên nghiệp khác. 

5.8. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ 

- Tổng số Đại biểu Hội đồng nhân dân của xã Điện Phương là 30 người. 

Thường trực Hội đồng nhân dân xã gồm: Chủ tịch HĐND, 01 Phó Chủ 

tịch HĐND, có 02 ban: Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế, 02 Trưởng ban 

bố trí chức danh kiêm nhiệm. 

- Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân xã gồm: Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch 

và Ủy viên phụ trách quân sự (công chức Chỉ huy trưởng Quân sự), Ủy viên phụ 

trách công an (công chức Trưởng Công an xã). 

- Tổng số cán bộ, công chức của xã Điện Phương là 21 người. 

+ Về trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 0 người, Đại học: 16 người, Cao 

đẳng: 0 người, Trung cấp: 4 người. 

+ Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 1 người, Trung cấp: 19 người, Sơ cấp: 

01 người. 

C. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC CÁC ĐIỀU KIỆN, TIÊU 

CHUẨN THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 

I. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP PHƯỜNG: ĐIỆN THẮNG 

BẮC, ĐIỆN THẮNG TRUNG, ĐIỆN THẮNG NAM, ĐIỆN MINH, ĐIỆN 

PHƯƠNG THUỘC THỊ XÃ ĐIỆN BÀN. 

Việc thành lập phường Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng 

Nam, Điện Minh, Điện Phương bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 

Điều 128 Luật tổ chức chính quyền địa phương, cụ thể: 

- Bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình 

phát triển đô thị của thị xã Điện Bàn theo hướng hiện đại nhằm tổ chức thực 

hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Điện Bàn đã được phê duyệt; 
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- Tạo tiền đề pháp lý cho việc thiết lập mô hình tổ chức bộ máy quản lý 

đô thị, bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền 

địa phương Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh 

và Điện Phương sau khi được lên phường; 

- Việc thành lập các phường sẽ phát huy tiềm năng, lợi thế của xã Điện 

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

để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân; 

- Với việc xác lập mô hình đô thị (phường) sẽ bố trí lực lượng công an 

chính quy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; 

- Việc thành lập các phường bảo đảm sự đồng thuận của nhân dân; sự 

đoàn kết, phù hợp với các yếu tố lịch sử, văn hóa của địa phương và sự thuận lợi 

trong sản xuất, kinh doanh của người dân; 

- Việc thành lập các phường Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện 

Thắng Nam, Điện Minh và Điện Phương đã bảo đảm đạt các tiêu chuẩn theo quy 

định. 

II. ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN THÀNH LẬP PHƯỜNG ĐIỆN 

THẮNG BẮC, ĐIỆN THẮNG TRUNG, ĐIỆN THẮNG NAM, ĐIỆN 

MINH, ĐIỆN PHƯƠNG THUỘC THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 

2.1. Đánh giá tiêu chuẩn thành lập phường Điện Thắng Bắc 

2.1.1. Tiêu chuẩn về quy mô dân số (Biểu 01) 

- 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 (Biểu 01) 

Xã Điện Thắng Bắc có diện tích 3,79 km2. Theo quy định thì tiêu chuẩn 

diện tích tự nhiên của phường là 5,5 km2 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 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 km2, với 3,79 km2, 

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 (Biểu 03) 

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) (Biểu 04) 
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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 (Biểu 05) 

- 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  

Tiêu chuẩn 01: Đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở 

(≥2,7 m2/người) 

Hệ thống trường học trên địa bàn xã Điện Thắng Bắc hiện có 12 công 

trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở đang hoạt động với tổng diện tích là 

21.705 m2. Tính trung bình diện tích đất công trình giáo dục mầm non và phổ 

thông cơ sở trên đầu người là 21.705 m2/7.480 người = 2,90 m2/người. Yêu cầu 

≥ 2,7 m2/người. Đánh giá: Đạt. 

Tiêu chuẩn 02: Trạm y tế (≥ 500 m2/ trạm, ≥ 1  trạm/5.000 người) 

Trên địa bàn xã có 01 trạm y tế với diện tích 1.546 m2. Ngoài ra địa bàn 

xã cách bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức 4,0 km, bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh 

Quảng Nam 6,3 km. Nên việc khám chữa bệnh của người dân tại 2 cơ sở y tế 

này rất thuận lợi. Tính bình quân diện tích đất trạm y tế trên 5.000 người là: 3 

trạm/(7.480 người/5.000 người) = 2,01 trạm/5.000 người. Yêu cầu ≥ 500 

m2/trạm, ≥ 1 trạm/5.000 người. Đánh giá: Đạt. 

Tiêu chuẩn 03: Sân luyện tập (≥ 3.000 m2, ≥ 0,5 m2/người) 

Trên địa bàn xã Điện Thắng Bắc hiện có 07 công trình thể dục thể thao 

với tổng diện tích đất sân luyện tập 17.400 m2. 

Trong đó, có 01 công trình có diện tích ≥ 3.000 m2 với diện tích: 9.000 

m2. Bình quân diện tích đất sân luyện tập đạt 9.000 m2/7.480 người = 1,20 

m2/người. Yêu cầu diện tích sân luyện tập ≥ 3.000 m2, ≥ 0,5 m2/người. Đánh giá: 

Đạt.  

Tiêu chuẩn 04: Chợ hoặc siêu thị (≥ 1 công trình) 

- Hiện nay, trên địa bàn xã Điện Thắng Bắc có 01 Siêu thị điện máy Xanh 

diện tích 2.600 m2 đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân trong xã và 

khu vực lân cận. Ngoài ra trên địa bàn có nhiều hộ kinh doanh, buôn bán tại các 

cửa hàng ở gần các tuyến đường chính đáp ứng tốt nhu cầu trong sinh hoạt hàng 

ngày của nhân dân. Yêu cầu ≥ 1 công trình. Đánh giá: Đạt.  

Tiêu chuẩn 05: Đất cây xanh sử dụng công cộng (≥2 m2/người) 
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Tổng diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn 16.103 m2. 

Diện tích cây xanh công cộng bình quân đầu người là 16.103 m2/7.480 người = 

2,15 m2/người. Yêu cầu ≥2 m2/người. Đánh giá: Đạt. 

Tiêu chuẩn 06: Diện tích đất giao thông tính trên dân số (≥7 m2/người) 

Tổng diện tích đất giao thông trên địa bàn xã là 101.740 m2. Diện tích đất 

giao thông tính trên dân số là 101.740 m2/7.480 người = 13,60 m2/người. Yêu 

cầu ≥7 m2/người. Đánh giá: Đạt.  

Tiêu chuẩn 07: Cấp điện sinh hoạt (≥350 Kwh/người/năm) 

Tổng sản lượng điện tiêu thụ phục vụ sinh hoạt của xã năm 2019 là 

2.774.000 kwh/năm. Tính trung bình tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt là 2.774.000 

kwh/năm/7.480 người = 370,86 kwh/người/năm. Yêu cầu ≥350 

Kwh/người/năm. Đánh giá: Đạt.  

Tiêu chuẩn 08: Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng (≥90%) 

Tổng chiều dài các tuyến đường được chiếu sáng 11.590 m. Trong đó, tỷ 

lệ đường chính được chiếu sáng 11.590 m/ 11.590 m, đạt 100%. Yêu cầu ≥90%. 

Đánh giá: Đạt. 

Tiêu chuẩn 09: Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch, hợp vệ sinh (≥90%) 

Nước sinh hoạt xã Điện Thắng Bắc được cung cấp một phần bởi Xí 

nghiệp cấp thoát nước Điện Bàn và một phần từ nguồn nước ngầm. Số hộ dân 

được cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%. Yêu cầu ≥90%. Đánh giá: Đạt.  

Tiêu chuẩn 10: Mật độ đường cống thoát nước chính (≥3 km/km2) 

Tổng chiều dài đường cống thoát nước chính trên địa bàn là 9,38 km, diện 

tích đất xây dựng đô thị của xã Điện Thắng Bắc là 1,36 km2, mật độ đường cống 

thoát nước chính là  9,38 km/1,36 km2 = 6,9 km/km2. Yêu cầu 3 km/km2. Đánh 

giá: Đạt.  

Tiêu chuẩn 11: Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật 

(>15%) 

Trên địa bàn xã chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước sinh hoạt của đô 

thị. Nước sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại 2 ngăn hoặc 3 ngăn sau 

đó thoát ra hệ thống thoát nước mưa hoặc thoát trực tiếp ra môi trường. Số hộ 

gia đình có 3 công trình vệ sinh (nhà vệ sinh, nhà tắm, hệ thống tiêu thoát nước) 

đảm bảo vệ sinh theo quy định: 1.880/1.914 hộ, đạt tỷ lệ 98,2%. Đánh giá: 

Không đạt. 

Tiêu chuẩn 12: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom (>70%) 

Công tác thu gom chất thải rắn trên địa bàn được Công ty TNHH MTV 

môi trường Đô thị Quảng Nam chi nhánh môi trường Điện Bàn thu gom. Tỷ lệ 

chất thải rắn sinh hoạt được thu gom trên địa bàn đạt 1.175 tấn/năm / 1.175 

tấn/năm = 100%. Yêu cầu >70%.  Đánh giá: Đạt. 
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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 
m2/người ≥2,7 2,9 Đạt 

2 Trạm y tế (≥ 500 m2/trạm) 
trạm/ 

≥1 2 Đạt 
5.000 người 

3 Sân luyện tập (≥ 3.000 m2) m2/người ≥0,5 1,2 Đạt 

4 Chợ hoặc siêu thị công trình ≥1 

Có 1 siêu 

thị điện 

máy diện 

tích 2.600 

m2 

Đạt 

5 
Đất cây xanh sử dụng công 

cộng 
m2/người ≥2 2,1 Đạt 

6 
Diện tích đất giao thông tính 

trên dân số 
m2/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/km2 ≥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 phường Điện Thắng Trung 

2.2.1. Tiêu chuẩn về quy mô dân số (Biểu 01) 

- 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 (Biểu 01) 

Xã Điện Thắng Trung có diện tích 3,78 km2. Theo quy định thì tiêu chuẩn 

diện tích tự nhiên của phường là 5,5 km2 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 
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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 Trung không áp dụng khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 

1211/2016/UBTVQH13. 

Vậy, xã Điện Thắng Trung không cần thiết phải đạt 5,5 km2, với 3,78 

km2, xã Điện Thắng Trung đạt 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 (Biểu 03) 

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) (Biểu 04) 

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 (Biểu 05) 

- 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  

Tiêu chuẩn 01: Đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở 

(≥2,7 m2/người) 

Trên địa bàn xã có 09 công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở, 

tổng diện tích là 49.197 m2, trung bình diện tích đất công trình giáo dục mầm 

non và cơ sở trên đầu người là 49.197 m2 / 8.100 người = 6,07 m2/người. Yêu 

cầu ≥2,7 m2/người. Đánh giá: Đạt. 

Tiêu chuẩn 02: Trạm y tế (≥ 500 m2/ trạm,  ≥ 1  trạm/5.000 người) 

Trên địa bàn xã có 01 trạm y tế với diện tích 1.500 m2. Ngoài ra địa bàn 

xã cách bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức 2,5 km, cách bệnh viện đa khoa khu vực 

tỉnh Quảng Nam 4,8 km. Nên việc khám chữa bệnh của người dân tại 2 cơ sở y 

tế này rất thuận lợi. Tính bình quân diện tích đất trạm y tế trên 5.000 người 3 

trạm / (8.100 người /5.000 người) = 1,85 trạm/5.000 người, theo yêu cầu ≥ 500 

m2/trạm, ≥ 1  trạm/5.000 người. Đánh giá: Đạt. 

Tiêu chuẩn 03: Sân luyện tập (≥ 3.000 m2,  ≥ 0,5 m2/người) 

Xã có 05 công trình thể dục thể thao với tổng diện tích đất sân luyện tập  

37.327 m2. Trong đó, 04 công trình có diện tích ≥ 3.000 m2 với tổng diện tích: 

35.197 m2. Bình quân diện tích đất sân luyện tập 35.197 m2/8.100 người = 4,35 
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m2 /người. Yêu cầu diện tích sân luyện tập ≥ 3.000 m2; ≥ 0,5 m2 /người). Đánh 

giá: Đạt.  

Tiêu chuẩn 04: Chợ hoặc siêu thị (≥ 1 công trình) 

Hiện nay, trên địa bàn xã Điện Thắng Trung có 01 chợ với diện tích 2.712 

m2 đáp ứng đầy đủ nhu cầu giao thương, buôn bán, tiêu dùng hàng ngày của 

người dân trong xã và khu vực lân cận. Yêu cầu ≥ 1 công trình. Đánh giá: Đạt. 

Tiêu chuẩn 05: Đất cây xanh sử dụng công cộng (≥ 2 m2/người) 

Tổng diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng 18.613 m2. Diện tích cây 

xanh công cộng bình quân đầu người là 18.613 m2 /8.100 người = 2,30 m2 

/người theo yêu cầu ≥2 m2/người. Đánh giá: Đạt. 

Tiêu chuẩn 06: Diện tích đất giao thông tính trên dân số ( ≥ 7 m2/người) 

Tổng diện tích đất giao thông là 240.291 m2. Diện tích đất giao thông tính 

trên dân số là 240.291 m2/8.100 người = 29,67 m2/người. Đánh giá: Đạt.  

Tiêu chuẩn 07: Cấp điện sinh hoạt (≥350 Kwh/người/năm) 

Tổng điện năng tiêu thụ phục vụ sinh hoạt năm 2019 là 8.338.756 

kwh/năm. Tính trung bình tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt là 8.338.756 kwh/năm 

/8.100 người = 1.029 kwh/người/năm. Yêu cầu ≥350 Kwh/người/năm. Đánh giá: 

Đạt.  

Tiêu chuẩn 08: Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng (≥90%) 

Tổng chiều dài các tuyến đường được chiếu sáng 17.926 m. Trong đó, tỷ 

lệ đường chính được chiếu sáng 17.926 m / 17.926 m =100%. Yêu cầu ≥90%. 

Đánh giá: Đạt.  

Tiêu chuẩn 09: Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch, hợp vệ sinh (≥90%) 

Nước sinh hoạt trên địa bàn xã được cung cấp một phần bởi nhà máy 

nước sạch Trảng Nhật và một phần từ nguồn nước ngầm. Số hộ dân được cấp 

nước sạch, hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 100%. Đánh giá: Đạt.  

Tiêu chuẩn 10: Mật độ đường cống thoát nước chính (≥3 km/km2) 

Tổng chiều dài đường cống thoát nước chính trên địa bàn xã Điện Thắng 

Trung là 11,44 km, diện tích đất xây dựng đô thị là 1,76 km2, mật độ đường 

cống thoát nước chính là 11,44 km/1,76 km2 =  6,5 km/km2. Yêu cầu ≥3 

km/km2. Đánh giá: Đạt.  

 Tiêu chuẩn 11: Tỷ lệ nước thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật 

(≥15%) 

Trên địa bàn xã chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước sinh hoạt của đô 

thị. Nước sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại 2 ngăn hoặc 3 ngăn sau 

đó thoát ra hệ thống thoát nước mưa hoặc thoát trực tiếp ra môi trường. Số hộ 

gia đình có 3 công trình vệ sinh (nhà vệ sinh, nhà tắm, hệ thống tiêu thoát nước) 

đảm bảo vệ sinh theo quy định: 2.006/2.006 hộ, đạt tỷ lệ 100%. Đánh giá: 

Không đạt.  
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 Tiêu chuẩn 12: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom (≥70%) 

Công tác thu gom chất thải rắn trên địa bàn xã Điện Thắng Trung được 

công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Quảng Nam chi nhánh môi trường Điện 

Bàn thu gom. Tỷ lệ CTR sinh hoạt được thu gom trên địa bàn 1.351 

(tấn/năm)/1.360 (tấn/năm) đạt 99,31 %. Yêu cầu >70%. Đánh giá: Đạt.  

 

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 
m2/người ≥2,7 6 Đạt 

2 Trạm y tế (≥ 500 m2/trạm) 
trạm/5.000 

người ≥1 1,8 Đạt 

 3 Sân luyện tập (≥ 3.000 m2) m2/người ≥0,5 4,3 Đạt 

4 Chợ hoặc siêu thị công trình ≥1 1 Đạt 

5 
Đất cây xanh sử dụng công 

cộng 
m2/người ≥2 2,3 Đạt 

6 
Diện tích đất giao thông tính 

trên dân số 
m2/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/km2 ≥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 

được thu gom 
% ≥70 99 Đạt 

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

2.3.1. Tiêu chuẩn về quy mô dân số (Biểu 01) 

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. 
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2.3.2. Tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên (Biểu 01) 

Xã Điện Thắng Nam có diện tích 5,38 km2. Theo quy định thì tiêu chuẩn 

diện tích tự nhiên của phường là 5,5 km2 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 km2, với 5,38 km2, 

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 (Biểu 03) 

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) (Biểu 04) 

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 (Biểu 05) 

- 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.  

2.3.4. Tiêu chuẩn về hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị  

Tiêu chuẩn 01: Đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở (≥ 

2,7 m2/người) 

Trên địa bàn xã có 08 công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở 

đang hoạt động với tổng diện tích là 20.250 m2, tính trung bình diện tích đất 

công trình giáo dục mầm non và cơ sở trên đầu người là 20.250 m2/7.470 người 

= 2,71 m2/người. Theo yêu cầu ≥2,7 m2/người. Đánh giá: Đạt.  

Tiêu chuẩn 02: Trạm y tế ( ≥ 500 m2/ trạm,  ≥ 1  trạm/5.000 người) 

Trên địa bàn xã có 01 trạm y tế với diện tích 947,0 m2. Ngoài ra khu vực 

xã  cách bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức 1,6 km, cách bệnh viện đa khoa khu vực 

tỉnh Quảng Nam 3,9 km. Nên việc khám chữa bệnh của người dân tại 2 cơ sở y 

tế này rất thuận lợi. Tính bình quân diện tích đất trạm y tế trên 5000 người là: 3 
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trạm/(7.470 người/5.000 người) = 2,01 trạm/5.000 người. Yêu cầu diện tích ≥ 

500 m2/ trạm,  ≥ 1 trạm/5.000 người. Đánh giá: Đạt. 

Tiêu chuẩn 03: Sân luyện tập (≥ 3.000 m2,  ≥ 0,5 m2/người) 

Xã có các công trình thể dục thể thao với tổng diện tích đất sân luyện tập  

30.961 m2. Trong đó, có 04 công trình có diện tích ≥ 3.000 m2 với tổng diện 

tích: 18.901 m2. Bình quân diện tích đất sân luyện tập đạt 18.901 m2/7.470 

người = 2,53 m2/người. Yêu cầu diện tích sân ≥ 3.000 m2, ≥ 0,5 m2/người. Đánh 

giá: Đạt. 

Tiêu chuẩn 04: Chợ hoặc siêu thị (≥ 1 công trình) 

Khu vực xã có 01 siêu thị mini diện tích 200 m2 chưa đáp ứng đủ nhu cầu 

của người dân trong xã. Theo quy hoạch, khu vực sẽ được xây dụng chợ Gò Voi 

với diện tích 2.500 m2 và sớm đưa vào sử dụng trong thời gian đến. Yêu cầu ≥ 1 

công trình. Đánh giá: Không đạt. 

Tiêu chuẩn 05: Đất cây xanh sử dụng công cộng (≥2 m2/người) 

Tổng diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn 55.278 m2. 

Diện tích cây xanh công cộng bình quân đầu người là 55.278 m2/7.470 người = 

7,4 m2/người. Yêu cầu ≥2 m2/người. Đánh giá: Đạt.  

Tiêu chuẩn 06: Diện tích đất giao thông tính trên dân số (≥7 m2/người) 

Tổng diện tích đất giao thông 97.896 m2. Diện tích đất giao thông tính 

trên dân số là 97.896 m2 /7.470 người = 13,11 m2/người. Theo yêu cầu ≥7 

m2/người.  Đánh giá: Đạt. 

Tiêu chuẩn 07: Cấp điện sinh hoạt (≥350 Kwh/người/năm) 

Tổng điện năng tiêu thụ phục vụ sinh hoạt của xã năm 2019 là 5.342.231 

kwh/năm. Tính trung bình chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt là 5.342.231 

kwh/năm/7.470 người = 715 kwh/người/năm. Yêu cầu ≥350 Kwh/người/năm. 

Đánh giá: Đạt.  

Tiêu chuẩn 08: Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng (≥90%) 

Tổng chiều dài các tuyến đường được chiếu sáng 7.577 m. Tổng chiều dài 

đường phố chính 7.577 m. Tỷ lệ đường chính được chiếu sáng đạt 100%. Yêu 

cầu ≥90%. Đánh giá: Đạt.  

Tiêu chuẩn 09: Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch, hợp vệ sinh (≥90%) 

Hiện nay nước sinh hoạt trên địa bàn xã Điện Thắng Nam được cung cấp 

một phần bởi Xí nghiệp cấp thoát nước Điện Bàn và một phần từ nguồn nước 

ngầm. Số hộ dân được cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 100%. Yêu cầu 

≥90%. Đánh giá: Đạt.  

Tiêu chuẩn 10: Mật độ đường cống thoát nước chính (≥3 km/km2) 

Tổng chiều dài đường cống thoát nước chính là 5,58 km, diện tích đất xây 

dựng đô thị của xã là 1,69 km2, mật độ đường cống thoát nước chính là 5,58 

km/1,69 km2 đạt 3,3 km/km2. Yêu cầu ≥3 km/km2. Đánh giá: Đạt.  
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Tiêu chuẩn 11: Tỷ lệ nước thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật (≥15%) 

Trên địa bàn xã chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước sinh hoạt của đô 

thị. Nước sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại 2 ngăn hoặc 3 ngăn sau 

đó thoát ra hệ thống thoát nước mưa hoặc thoát trực tiếp ra môi trường. Số hộ 

gia đình có 3 công trình vệ sinh (nhà vệ sinh, nhà tắm, hệ thống tiêu thoát nước) 

đảm bảo vệ sinh theo quy định: 1.830/1.926 hộ, đạt tỷ lệ 95%. Đánh giá: Không 

đạt. 

Tiêu chuẩn 12: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom (≥70%) 

Công tác thu gom chất thải rắn trên địa bàn được Công ty TNHH MTV 

Môi trường Đô thị Quảng Nam chi nhánh môi trường Điện Bàn chi nhánh môi 

trường Điện Bàn thu gom. Tỷ lệ CTR sinh hoạt được thu gom trên địa bàn là 

1.118/1.118 tấn/năm, đạt 100%. Yêu cầu >70%. Đánh giá: Đạt.  

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 
m2/người ≥2,7 2,71 Đạt 

2 Trạm y tế (≥ 500 m2/trạm) 
trạm/ 

5.000 người 
≥1 2 Đạt 

3 Sân luyện tập (≥ 3.000 m2) m2/người ≥0,5 2,5 Đạt 

4 Chợ hoặc siêu thị công trình ≥1 

Có 1 

siêu thị 

200 m2 

Không 

đạt 

5 Đất cây xanh sử dụng công cộng m2/người ≥2 7,4 Đạt 

6 
Diện tích đất giao thông tính 

trên dân số 
m2/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/km2 ≥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 
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2.4. Đánh giá tiêu chuẩn thành lập phường Điện Minh 

2.4.1. Tiêu chuẩn về quy mô dân số (Biểu 01) 

- 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 (Biểu 01) 

Xã Điện Minh có diện tích 7,57 km2. Theo quy định thì tiêu chuẩn diện 

tích tự nhiên của phường là 5,5 km2 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 (Biểu 03) 

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) (Biểu 04) 

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 (Biểu 05) 

- 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  

Tiêu chuẩn 01: Đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở ( ≥ 

2,7 m2/người) 

Trên địa bàn xã có 13 công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở 

đang hoạt động với tổng diện tích là 30.616 m2, tính trung bình diện tích đất 

công trình giáo dục mầm non và cơ sở trên đầu người là 30.616 m2 /11.340 

người = 2,70 m2 /người theo yêu cầu ≥2,7 m2/người. Đánh giá: Đạt.  

Tiêu chuẩn 02: Trạm y tế ( ≥ 500 m2/ trạm,  ≥ 1  trạm/5.000 người) 

Trên địa bàn xã có 01 trạm y tế diện tích 542,5 m2. Ngoài ra khu vực xã 

cách bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Quảng Nam 1,7 km, cách bệnh viện đa 

khoa Vĩnh Đức 3,8 km. Nên việc khám chữa bệnh của người dân tại 2 cơ sở y tế 

này rất thuận lợi. Tính bình quân diện tích đất trạm y tế trên 5.000 người là: 3 

trạm/(11.340 người/5.000 người) = 1,32 trạm/5.000 người. Yêu cầu ≥ 500 

m2/trạm; ≥ 1  trạm/5.000 người. Đánh giá: Đạt. 

Tiêu chuẩn 03: Sân luyện tập  (≥ 3.000 m2,  ≥ 0,5 m2/người) 
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Trên địa bàn xã có 01 sân vận động xã với diện tích đất sân luyện tập 

16.407 m2. Bình quân diện tích đất sân luyện tập đạt 16.407 m2/11.340 người = 

1,45 m2 /người theo yêu cầu ≥ 3.000 m2 và  ≥ 0,5 m2 /người. Đánh giá: Đạt. 

Tiêu chuẩn 04: Chợ hoặc siêu thị (≥ 1 công trình) 

Trên địa bàn xã có 01 siêu thị mini diện tích 500 m2 chưa đáp ứng đủ nhu 

cầu mua sắm của người dân trong xã. Theo quy hoạch, khu vực sẽ được xây 

dụng chợ Điện Minh và sớm đưa vào sử dụng trong thời gian đến. Yêu cầu ≥ 1 

công trình. Đánh giá: Không đạt. 

Tiêu chuẩn 05: Đất cây xanh sử dụng công cộng (≥2 m2/người) 

Tổng diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn 23.008 m2. 

Diện tích cây xanh công cộng bình quân đầu người là 23.008 m2/11.340 người = 

2,03 m2 /người. Yêu cầu ≥2 m2/người. Đánh giá: Đạt.  

Tiêu chuẩn 06: Diện tích đất giao thông tính trên dân số (≥7 m2/người) 

Tổng diện tích đất giao thông trên là 160.821 m2. Diện tích đất giao thông 

tính trên dân số là 160.821 m2/11.340  người = 14,18 m2 /người. Yêu cầu ≥7 

m2/người. Đánh giá: Đạt. 

Tiêu chuẩn 07: Cấp điện sinh hoạt (≥350 Kwh/người/năm) 

Tổng điện năng tiêu thụ phục vụ sinh hoạt trên địa bàn năm 2019 là 

6.939.577 kwh/năm. Tính trung bình chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt là 6.939.577 

kwh/năm/ 11.340 người = 612 kwh/người/năm theo yêu cầu ≥350 

Kwh/người/năm. Đánh giá: Đạt.  

Tiêu chuẩn 08: Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng (≥90%) 

Tổng chiều dài các tuyến đường được chiếu sáng 33.091 m. Trong đó, tỷ 

lệ đường chính được chiếu sáng 33.091 m/ 33.091 m =100% theo yêu cầu 

≥90%. Đánh giá: Đạt.  

Tiêu chuẩn 09: Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch hợp vệ sinh (≥90%) 

Hiện nay nước sinh hoạt trên địa bàn xã Điện Minh được cung cấp một 

phần bởi Xí nghiệp cấp thoát nước Điện Bàn và một phần từ nguồn nước ngầm. 

Số hộ dân được cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 93,5%. Yêu cầu ≥90%. Đánh 

giá: Đạt. 

Tiêu chuẩn 10: Mật độ đường cống thoát nước chính (≥3 km/km2) 

Tổng chiều dài đường cống thoát nước chính trên địa bàn xã 8,74 km, 

diện tích đất xây dựng đô thị 1,96 km2, mật độ đường cống thoát nước chính: 

8,74 km/1,96 km2 = 4,47 km/km2. Yêu cầu ≥3 km/km2. Đánh giá: Đạt.  

Tiêu chuẩn 11: Tỷ lệ nước thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật (≥15%) 

Trên địa bàn xã chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước sinh hoạt của đô 

thị. Nước sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại 2 ngăn hoặc 3 ngăn sau 

đó thoát ra hệ thống thoát nước mưa hoặc thoát trực tiếp ra môi trường. Số hộ 

gia đình có 3 công trình vệ sinh (nhà vệ sinh, nhà tắm, hệ thống tiêu thoát nước) 



53 

đảm bảo vệ sinh theo quy định: 3.194/3.233 hộ, đạt tỷ lệ 98,79%. Đánh giá: 

Không đạt. 

Tiêu chuẩn 12: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom (≥70%) 

Công tác thu gom chất thải rắn trên địa bàn được Công ty Cổ phần Môi 

trường Đô thị Quảng Nam – Chi nhánh Điện Bàn thu gom. Tỷ lệ CTR sinh hoạt 

được thu gom trên địa bàn 1.569 (tấn/năm)/1.651 (tấn/năm) đạt 95%. Yêu cầu 

>70%. Đánh giá: Đạt.  

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 
m2/người ≥2,7 2,7 Đạt 

2 Trạm y tế (≥ 500 m2/trạm) 
trạm/ 

≥1 1,3 Đạt 
5.000 người 

3 Sân luyện tập (≥ 3.000 m2) m2/người ≥0,5 1,4 Đạt 

4 Chợ hoặc siêu thị công trình ≥1 

Có 01 

siêu thị 

500 m2 

Không 

đạt 

5 
Đất cây xanh sử dụng công 

cộng 
m2/người ≥2 2,03 Đạt 

6 
Diện tích đất giao thông tính 

trên dân số 
m2/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/km2 ≥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 phường Điện Phương 

2.5.1. Tiêu chuẩn về quy mô dân số (Biểu 01) 

- 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 (Biểu 01) 

Xã Điện Phương có diện tích 9,94 km2. Theo quy định thì tiêu chuẩn diện 

tích tự nhiên của phường là 5,5 km2 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 (Biểu 03) 

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) (Biểu 04) 

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 (Biểu 05) 

- 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  

Tiêu chuẩn 01: Đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở (≥ 

2,7 m2/người) 

Trên địa bàn xã hiện có 26 công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ 

sở đang hoạt động với tổng diện tích là 39.753 m2, tính trung bình diện tích đất 

công trình giáo dục mầm non và cơ sở trên đầu người là 39.753 m2 /14.680 

người = 2,71 m2 /người. Yêu cầu ≥2,7 m2 /người. Đánh giá: Đạt.  

Tiêu chuẩn 02: Trạm y tế ( ≥ 500 m2/ trạm,  ≥ 1  trạm/5.000 người) 

Trên địa bàn xã có 01 trạm y tế với diện tích 2.377 m2. Ngoài ra khu vực 

xã cách bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Quảng Nam 4,5 km, cách bệnh viện đa 

khoa Bình An 5,8 km. Nên, việc khám chữa bệnh của người dân tại 2 cơ sở y tế 

này rất thuận lợi. Tính bình quân diện tích đất trạm y tế trên 5.000 người 03 

trạm/(14.680 người/5.000 người) = 1,02 trạm/5.000 người. Yêu cầu ≥ 500 

m2/trạm, ≥1 trạm/5.000 người. Đánh giá: Đạt. 

Tiêu chuẩn 03: Sân luyện tập  (≥ 3.000 m2,  ≥ 0,5 m2/người) 

Trên địa bàn xã hiện có 2 công trình thể dục thể thao với tổng diện tích 

đất sân luyện tập 23.639 m2. Bình quân diện tích đất sân luyện tập đạt 23.639 m2 

/14.680 người = 1,61 m2 /người. Đánh giá: Đạt. 

Tiêu chuẩn 04: Chợ hoặc siêu thị (≥ 1 công trình) 

Hiện nay trên địa bàn xã Điện Phương có 02 chợ, trong đó chợ Cầu Mống 

mới đầu tư nâng cấp, sửa chữa đảm bảo nhu cầu giao thương, buôn bán, tiêu 
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dùng hàng ngày của người dân ; chợ Phú Triêm là chợ tạm, không đảm bảo. Yêu 

cầu ≥ 1 công trình. Đánh giá: Đạt. 

Tiêu chuẩn 05: Đất cây xanh sử dụng công cộng (≥2 m2/người) 

Tổng diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn xã 30.229 m2. 

Diện tích cây xanh công cộng bình quân đầu người là 30.229 m2 /14.680 người 

= 2,06 m2 /người. Đánh giá: Đạt. 

Tiêu chuẩn 06: Diện tích đất giao thông tính trên dân số (≥7 m2/người) 

Tổng diện tích đất giao thông trên địa bàn xã là 105.354 m2. Vậy tổng 

diện tích đất giao thông tính trên dân số sẽ là 105.354 m2 /14.680 người = 7,18 

m2 /người. Đánh giá: Đạt. 

Tiêu chuẩn 07: Cấp điện sinh hoạt (≥350 Kwh/người/năm) 

Tổng điện năng tiêu thụ phục vụ sinh hoạt trên địa bàn xã năm 2019 là 

6.861.816 kwh/năm. Tính trung bình chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt là 6.861.816 

kwh/năm/14.680 người = 467 kwh/người/năm. Đánh giá: Đạt.  

Tiêu chuẩn 08: Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng (≥90%) 

Tổng chiều dài các tuyến đường chính được chiếu sáng 21.356 m. Trong 

đó, tỷ lệ đường chính được chiếu sáng là 21.356 m/ 21.356 m, đạt 100%. Đánh 

giá: Đạt. 

Tiêu chuẩn 09: Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch, hợp vệ sinh (≥90%) 

Nước sinh hoạt trên địa bàn xã được cung cấp một phần bởi Xí nghiệp cấp 

thoát, nước Điện Bàn và một phần từ nguồn nước ngầm. Số hộ dân được cấp 

nước sạch, hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 100%. Đánh giá: Đạt.  

 Tiêu chuẩn 10: Mật độ đường cống thoát nước chính (≥3 km/km2) 

Tổng chiều dài cống thoát nước chính là 7,85 km mật độ đường cống 

thoát nước chính là 7,85 km /2,59 km2 = 3,03 km/km2. Đánh giá: Đạt. 

Tiêu chuẩn 11: Tỷ lệ nước thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật (≥15%) 

Trên địa bàn xã chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước sinh hoạt của đô 

thị. Nước sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại 2 ngăn hoặc 3 ngăn sau 

đó thoát ra hệ thống thoát nước mưa hoặc thoát trực tiếp ra môi trường. Số hộ 

gia đình có 3 công trình vệ sinh (nhà vệ sinh, nhà tắm, hệ thống tiêu thoát nước) 

đảm bảo vệ sinh theo quy định: 3.817/3.817 hộ, đạt tỷ lệ 100%. Đánh giá: 

Không đạt. 

Tiêu chuẩn 12: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom (≥70%) 

Công tác thu gom chất thải rắn trên địa bàn được Công ty Cổ phần Môi 

trường Đô thị Quảng Nam - Chi nhánh Điện Bàn thu gom. Tỷ lệ CTR sinh hoạt 

được thu gom trên địa bàn là 4.281 tấn/năm /4.281 tấn/năm đạt 100 % theo yêu 

cầu >70%. Đánh giá: Đạt. 
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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 
m2/người ≥2,7 2,71 Đạt 

2 Trạm y tế (≥ 500 m2/trạm) 
trạm/ 5.000 

người 
≥1 1 Đạt 

3 Sân luyện tập (≥ 3.000 m2) m2/người ≥0,5 1,6 Đạt 

4 Chợ hoặc siêu thị công trình ≥1 1 Đạt 

5 
Đất cây xanh sử dụng công 

cộng 
m2/người ≥2 2,1 Đạt 

6 
Diện tích đất giao thông tính 

trên dân số 
m2/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/km2 ≥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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PHẦN THỨ BA 

PHƯƠNG ÁN THÀNH LẬP PHƯỜNG ĐIỆN THẮNG BẮC, ĐIỆN 

THẮNG TRUNG, ĐIỆN THẮNG NAM, ĐIỆN MINH, ĐIỆN PHƯƠNG 

 

A. HIỆN TRẠNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN, DÂN SỐ VÀ ĐỊA GIỚI 

HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÓ LIÊN QUAN 

I. TỈNH QUẢNG NAM 

Diện tích tự nhiên: 10.575 km2. 

Dân số: 1.567 triệu người. 

Tỉnh Quảng Nam hiện có 18 đơn vị hành chính cấp huyện (02 thành phố, 1 

thị xã và 15 huyện); 241 đơn vị hành chính cấp xã (gồm có 25 phường; 13 thị trấn 

và 203 xã). 

Vị trí địa lý:  

+ Phía Đông giáp: biển Đông; 

+ Phía Tây giáp: biên giới Lào; 

+ Phía Nam giáp: tỉnh Quảng Ngãi;  

+ Phía Bắc giáp: tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. 

II. THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 

Diện tích tự nhiên: 216,32 km2. 

Dân số: 226.637 người. 

Thị xã Điện Bàn có 20 đơn vị hành chính cấp xã (7 phường, 13 xã). 

Vị trí địa lý:   

+ Phía Đông giáp: thành phố Hội An và biển Đông;  

+ Phía Tây giáp: huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; 

+ Phía Nam giáp: huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam;  

+ Phía Bắc giáp; huyện Hòa Vang và quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 

Nẵng.  

III. XÃ ĐIỆN THẮNG BẮC 

Diện tích tự nhiên: 3,79 km2. 

Dân số: 7.480 người (đã bao gồm dân số quy đổi). 

Vị trí địa lý:  

+ Phía Đông giáp: phường Điện Ngọc;  

+ Phía Tây giáp: xã Điện Hòa;  

+ Phía Nam giáp: xã Điện Thắng Trung;  
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+ Phía Bắc giáp: xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

IV. XÃ ĐIỆN THẮNG TRUNG 

Diện tích tự nhiên: 3,78 km2. 

Dân số: 8.100 người (đã bao gồm dân số quy đổi). 

Vị trí địa lý:  

+ Phía Đông giáp: phường Điện Ngọc;  

+ Phía Tây giáp: xã Điện Hòa; 

+ Phía Nam giáp: xã Điện Thắng Nam; 

+ Phía Bắc giáp: xã Điện Thắng Bắc. 

V. XÃ ĐIỆN THẮNG NAM 

Diện tích tự nhiên: 5,38 km2. 

Dân số: 7.470 người (đã bao gồm dân số quy đổi). 

Vị trí địa lý:  

+ Phía Đông giáp: phường Điện Nam Bắc;  

+ Phía Tây giáp: xã Điện Hòa; 

+ Phía Nam giáp: phường Điện An; 

+ Phía Bắc giáp: xã Điện Thắng Trung. 

VI. XÃ ĐIỆN MINH 

Diện tích tự nhiên: 7,57 km2. 

Dân số: 11.340 người (đã bao gồm dân số quy đổi). 

Vị trí địa lý:  

+ Phía Đông giáp: phường Điện Nam Đông;  

+ Phía Tây giáp: phường Điện An và xã Điện Phong; 

+ Phía Nam giáp: xã Điện Phương; 

+ Phía Bắc giáp: phường Vĩnh Điện và phường Điện Nam Trung. 

VI. XÃ ĐIỆN PHƯƠNG 

Diện tích tự nhiên: 9,94 km2. 

Dân số: 14.680 người (đã bao gồm dân số quy đổi). 

Vị trí địa lý:  

+ Phía Đông giáp: sông Thu Bồn;  

+ Phía Tây giáp: xã Điện Minh; 

+ Phía Nam giáp: xã Điện Phong; 

+ Phía Bắc giáp: phường Điện Nam Đông và thành phố Hội An. 
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B. PHƯƠNG ÁN THÀNH LẬP PHƯỜNG 

I. PHƯỜNG ĐIỆN THẮNG BẮC 

Thành lập phường Điện Thắng Bắc thuộc thị xã Điện Bàn trên cơ sở toàn 

bộ 3,79 km2 diện tích tự nhiên và dân số 7.480 người của xã Điện Thắng Bắc. Vị 

trí địa lý của phường như sau: 

+ Phía Đông giáp: phường Điện Ngọc; 

+ Phía Tây giáp: xã Điện Hòa; 

+ Phía Nam giáp: xã Điện Thắng Trung; 

+ Phía Bắc giáp: xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

II. PHƯỜNG ĐIỆN THẮNG TRUNG 

Thành lập phường Điện Thắng Trung thuộc thị xã Điện Bàn trên cơ sở 

toàn 3,78 km2 diện tích tự nhiên và dân số 8.100 người của xã Điện Thắng 

Trung. Vị trí địa lý của phường như sau: 

+ Phía Đông giáp: phường Điện Ngọc; 

+ Phía Tây giáp: xã Điện Hòa; 

+ Phía Nam giáp: xã Điện Thắng Nam; 

+ Phía Bắc giáp: xã Điện Thắng Bắc. 

III. PHƯỜNG ĐIỆN THẮNG NAM 

Thành lập phường Điện Thắng Nam thuộc thị xã Điện Bàn trên cơ sở toàn 

bộ 5,38 km2 diện tích tự nhiên và dân số 7.470 người của xã Điện Thắng Nam. 

Vị trí địa lý của phường như sau: 

+ Phía Đông giáp: phường Điện Nam Bắc; 

+ Phía Tây giáp: xã Điện Hòa; 

+ Phía Nam giáp: phường Điện An; 

+ Phía Bắc giáp: xã Điện Thắng Trung. 

IV. PHƯỜNG ĐIỆN MINH 

Thành lập phường Điện Minh thuộc thị xã Điện Bàn trên cơ sở toàn bộ 

7,57 km2 diện tích tự nhiên và dân số 11.340 người của xã Điện Minh. Vị trí địa 

lý của phường như sau: 

+ Phía Đông giáp: phường Điện Nam Đông; 

+ Phía Tây giáp: phường Điện An và xã Điện Phong; 

+ Phía Nam giáp: xã Điện Phương; 

+ Phía Bắc giáp: phường Vĩnh Điện và phường Điện Nam Trung. 
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V. PHƯỜNG ĐIỆN PHƯƠNG 

Thành lập phường Điện Phương thuộc thị xã Điện Bàn trên cơ sở toàn bộ 

9,94 km2 diện tích tự nhiên và dân số 14.680 người của xã Điện Phương. Vị trí 

địa lý của phường như sau: 

+ Phía Đông giáp: sông Thu Bồn; 

+ Phía Tây giáp: xã Điện Minh; 

+ Phía Nam giáp: xã Điện Phong; 

+ Phía Bắc giáp: phường Điện Nam Đông và thành phố Hội An. 

C. KẾT QUẢ SAU KHI THÀNH LẬP PHƯỜNG ĐIỆN THẮNG 

BẮC, ĐIỆN THẮNG TRUNG, ĐIỆN THẮNG NAM, ĐIỆN MINH, ĐIỆN 

PHƯƠNG 

I. TỈNH QUẢNG NAM 

Tỉnh Quảng Nam không thay đổi về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và  

số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc (02 thành phố, 1 thị xã và 15 huyện); 

có 241 đơn vị hành chính cấp xã (gồm có 30 phường; 13 thị trấn và 198 xã). 

II. THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 

- Thị xã Điện Bàn có diện tích tự nhiên 216,32 km2, dân số là 226.637 

người; có 20 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc (gồm: 12 phường: Vĩnh Điện, 

Điện An, Điện Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung, Điện Nam Đông, Điện 

Dương, Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh, 

Điện Phương và 8 xã: Điện Tiến, Điện Hòa, Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Phước, 

Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong). 

- Vị trí địa lý: Phía Đông Nam giáp thành phố Hội An và biển Đông; Phía 

Tây giáp huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; Phía Nam giáp huyện Duy Xuyên, 

tỉnh Quảng Nam; Phía Bắc giáp huyện Hòa Vang và quận Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng. 

III. PHƯỜNG ĐIỆN THẮNG BẮC 

- Phường Điện Thắng Bắc thuộc thị xã Điện Bàn có 3,79 km2 diện tích tự 

nhiên và dân số 7.480 người. 

- Vị trí địa lý: Phía Đông giáp phường Điện Ngọc; Phía Tây giáp xã Điện 

Hòa; Phía Nam giáp xã Điện Thắng Trung; Phía Bắc giáp xã Hòa Phước, huyện 

Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

IV. PHƯỜNG ĐIỆN THẮNG TRUNG 

- Phường Điện Thắng Trung thuộc thị xã Điện Bàn có 3,78 km2 diện tích 

tự nhiên và dân số 8.100 người. 

- Vị trí địa lý: Phía Đông giáp phường Điện Ngọc; Phía Tây giáp xã Điện 

Hòa; Phía Nam giáp xã Điện Thắng Nam; Phía Bắc giáp xã Điện Thắng Bắc. 
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V. PHƯỜNG ĐIỆN THẮNG NAM 

- Phường Điện Thắng Nam thuộc thị xã Điện Bàn có 5,38 km2 diện tích tự 

nhiên và dân số 7.470 người. 

- Vị trí địa lý: Phía Đông giáp phường Điện Nam Bắc; Phía Tây giáp xã 

Điện Hòa; Phía Nam giáp phường Điện An; Phía Bắc giáp xã Điện Thắng 

Trung. 

VI. PHƯỜNG ĐIỆN MINH 

- Phường Điện Minh thuộc thị xã Điện Bàn có 7,57 km2 diện tích tự nhiên 

và dân số 11.340 người. 

- Vị trí địa lý: Phía Đông giáp phường Điện Nam Đông; Phía Tây giáp 

phường Điện An và xã Điện Phong; Phía Nam giáp xã Điện Phương; Phía Bắc 

giáp phường Vĩnh Điện và phường Điện Nam Trung. 

VII. PHƯỜNG ĐIỆN PHƯƠNG  

- Phường Điện Phương thuộc thị xã Điện Bàn có 9,94 km2 diện tích tự 

nhiên và dân số 14.680 người.  

- Vị trí địa lý: Phía Đông giáp sông Thu Bồn; Phía Tây giáp xã Điện 

Minh; Phía Nam giáp xã Điện Phong; Phía Bắc giáp phường Điện Nam Đông và 

thành phố Hội An. 
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PHẦN THỨ TƯ 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA 

CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SAU KHI THÀNH LẬP 

 

A. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

I. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 

1.1. Tác động đến phát triển kinh tế - xã hội 

a) Mặt tích cực 

Việc thành lập 5 phường Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện 

Thắng Nam, Điện Minh, Điện Phương thuộc thị xã Điện Bàn sẽ có tác động 

mạnh đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thị xã theo hướng tăng tỷ trọng 

Thương mại - Dịch vụ, Công nghiệp - Xây dựng. Bởi quá trình hình thành và 

phát triển đô thị không chỉ gắn liền với phát triển công nghiệp mà còn gắn với 

phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị; thúc đẩy  thu hút đầu tư xây 

dựng các tuyến đường giao thông khu vực nội thị kết nối với khu vực ngoại thị, 

tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, nâng cao 

mức sống cho người dân. 

Khi thành lập phường, hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội sẽ được tiếp tục 

quan tâm đầu tư đồng bộ nhất là hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, 

giao thông, y tế, giáo dục, các thiết chế văn hoá... Từ đó, nhân dân sẽ được tiếp 

cận, thụ hưởng các dịch vụ văn hoá, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ... Với điều 

kiện thuận lợi hơn, chất lượng tốt hơn. Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã 

hội, nhiều dự án hợp tác về kinh tế của các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp 

sẽ tạo ra nhiều cơ hội giải quyết việc làm cho người dân, góp phần nâng cao thu 

nhập và mức sống của người dân. Đồng thời, sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

phát triển sẽ góp phần tăng thu ngân sách của địa phương; tạo điều kiện thuận 

lợi để tăng mức đầu tư cho phúc lợi xã hội. 

b) Mặt tồn tại, hạn chế 

Việc thay đổi đơn vị hành chính từ xã lên phường sẽ ảnh hưởng đến công 

tác giải quyết các thủ tục hành chính cùa tổ chức, cá nhân; các doanh nghiệp, tổ 

chức và người dân trên địa bàn phải kê khai thay đổi lại địa chỉ đơn vị, gia đình 

cho phù hợp; các giấy tờ sở hữu liên quan cũng phải thay đổi... nếu không giải 

quyết tốt sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. 

1.2. Tác động đến quản lý nhà nước 

a) Mặt tích cực 

Hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn thị xã Điện Bàn được tăng 

cường, chuyển dịch mô hình quản lý chính quyền nông thôn sang mô hình chính 

quyền đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, điều hành của bộ máy 

chính quyền cơ sở.  



63 

b) Mặt tồn tại, hạn chế 

Công tác quản lý đô thị bước đầu gặp không ít khó khăn thách thức như: 

quản lý đất đai, cấp giấy phép xây dựng nhà ở, giấy phép kinh doanh, đặc biệt là 

quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng tại nguyên đất, thực hiện các dự án xây 

dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng xã hội. Do đó, cần có sự chuyển đổi 

mới mô hình quản lý, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý hành chính nhà 

nước, tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động 

của hệ thống chính trị. 

1.3. Tác động đến đời sống nhân dân và môi trường 

a) Mặt tích cực 

Sau khi thành lập phường, định hướng tổng thể phát triển các xã theo 

hướng phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân và giải 

quyết đồng bộ các vấn đề môi trường. Các hệ thống thu gom chất thải rắn, vệ 

sinh môi trường, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị sẽ từng bước được đầu tư xây 

dựng theo quy hoạch chung đã được duyệt nhằm cải thiện chất lượng sống của 

người dân đô thị. 

b) Mặt tồn tại, hạn chế 

Quá trình xây dựng và phát triển của thị xã Điện Bàn sau khi thành lập 

phường sẽ gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, tăng quy mô, mật độ 

dân số, tăng trưởng kinh tế. Quá trình thu hút đầu tư phát triển các dự án khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư… sẽ kéo theo đó vấn đề 

môi trường sẽ bị ảnh hưởng dưới áp lực lên hệ thống hạ tầng đô thị. Như sự tăng 

trưởng nhanh chóng của các khu công nghiệp cụm công nghiệp nếu không quản 

lý tốt sẽ làm tăng khí thải, bụi, rác thải, nước thải công nghiệp làm biến đổi các 

thành phần của môi trường không khí, đất, nước, ảnh hưởng đến môi trường 

sống của Nhân dân... Do đó cần có sự chọn lựa trong thu hút các dự án đầu tư, 

ưu tiên phát triển các dự án công nghiệp sạch, công nghệ cao thân thiện với môi 

trường. 

Dân số tăng nhanh do gia tăng dân số cơ học từ các ngành công nghiệp, dịch 

vụ trên địa bàn sẽ gây ra nhiều vấn đề phải giải quyết như nhà ở, dịch vụ, thông tin, 

giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng, việc làm, ô nhiễm môi trường, cùng với đó số lượng 

phương tiện giao thông cá nhân sẽ tăng nhanh làm gia tăng khói bụi, gây ô nhiễm 

môi trường không khí. 

1.4. Tác động đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội 

a) Mặt tích cực 

Số đơn vị phường thuộc thị xã Điện Bàn tăng lên, được tăng cường đội 

ngũ công an chính quy, thuận lợi cho việc đảm bảo an ninh trật tự xã hội tại cơ 

sở. Công tác quốc phòng được quan tâm, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. 

b) Mặt tồn tại, hạn chế 
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Với tốc đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội như hiện nay của thị xã 

Điện Bàn nói chung và 5 xã sau khi thành lập phường nói riêng cũng sẽ có tác 

động liên quan đến an ninh trật tự. Hệ thống mạng lưới giao thông được mở 

rộng, lưu lượng phương tiện tham gia nhiều với tải trọng lớn; các khu công cộng 

được hình thành nhiều hơn, số lượng các dự án đầu tư vào địa bàn tăng, liên 

quan đến công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng sẽ tác động đến một bộ phận 

nhân dân, từ đó đòi hỏi lực lượng công an phải đủ mạnh, thường xuyên bám sát 

địa bàn, nắm chắc và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến an 

ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. 

II. TÁC ĐỘNG ĐẾN KHU VỰC ĐỊA BÀN THÀNH LẬP PHƯỜNG 

ĐIỆN THẮNG BẮC, ĐIỆN THẮNG TRUNG, ĐIỆN THẮNG NAM, ĐIỆN 

MINH, ĐIỆN PHƯƠNG  

2.1. Tác động về kinh tế - xã hội 

a) Mặt tích cực 

Việc thành lập 05 phường: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện 

Thắng Nam, Điện Minh, Điện Phương trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích 

tự nhiên và quy mô dân số của các xã ngoài yếu tố tất yếu khách quan đáp ứng 

sự phát triển kinh tế - xã hội và tốc độ đô thị hóa của các xã hiện nay còn có mặt 

tích cực khác chính là tạo ra động lực, môi trường và điều kiện cho sự phát triển 

hơn nữa kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng chuyển dịch kinh tế nông 

nghiệp, nông thôn thành kinh tế đô thị với dịch vụ, thương mại, công nghiệp là 

các ngành sản xuất chính; tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động, 

phát huy hiệu quả và sử dụng lực lượng lao động có chất lượng cao, thúc đẩy cơ 

sở kỹ thuật hạ tầng hiện đại, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa lớn và đa dạng, thu hút 

mạnh đầu tư trong nước và nước ngoài. Tiếp tục thu hút lực lượng lao động có 

trình độ, linh hoạt và tích cực hơn trong việc tìm kiếm việc làm như: lao động 

trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp, lao động hoạt động vận tải, người 

buôn bán lưu động, góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động, 

đóng góp cho sự phát triển kinh tế của các phường nói riêng và của thị xã nói 

chung. 

Thành lập các phường sẽ có tác động mạnh đến sự chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế của từng phường cũng như toàn thị xã. Bởi quá trình hình thành và phát 

triển đô thị không chỉ gắn liền với phát triển công nghiệp mà còn gắn với phát 

triển hạ tầng giao thông, thương mại, dịch vụ; thúc đẩy đầu tư xây dựng các 

tuyến đường giao thông trong vùng nội thị kết nối với ngoại thị, tạo điều kiện 

thuận lợi cho phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa và nâng cao mức sống cho 

người dân. 

Ngoài ra, việc thành lập phường tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương 

thực hiện tốt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Điện Bàn đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt. Tạo điều kiện thuận lợi 

cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ được hưởng đầy đủ, 

kịp thời các cơ chế ưu đãi theo pháp luật; chuyển dịch được một số lượng lớn 

lao động nông nghiệp sang làm việc ở lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch 
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vụ; tiếp tục duy trì và nâng tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm; huy động được 

các nguồn vốn đầu tư vào các công trình hạ tầng đô thị thiết yếu phục vụ đời 

sống, sinh hoạt của người dân như: nâng cấp mở rộng các tuyến giao thông trên 

địa bàn phường; tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng giáo dục trường chuẩn 

Quốc gia và phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia đối với các trường còn lại; tạo cơ chế 

phù hợp đa dạng hóa hoạt động văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn theo hình 

thức nhà nước và nhân dân cùng làm. 

b) Mặt tồn tại, hạn chế 

Việc thành lập các phường thuộc thị xã Điện Bàn cũng sẽ có những khó 

khăn nhất định. Đó là nguồn lao động chủ yếu là sản xuất nông nghiệp chưa đáp 

ứng yêu cầu sản xuất hàng hoá và sự gia tăng cơ học về dân số của quá trình đô 

thị hóa. Đồng thời, để thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 

tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp và giảm tỷ trọng nông nghiệp địa 

phương phải điều chỉnh lại mục tiêu tăng trưởng để phù hợp với thực tiễn. 

Mặt khác, cơ sở hạ tầng đô thị đã được đầu tư xây dựng trên một số lĩnh 

vực chưa đồng bộ; thói quen, lối sống về bảo vệ môi trường, trật tự đô thị của 

một số người dân còn hạn chế. Một số chế độ, chính sách còn nhiều bất cập; 

việc huy động các nguồn vốn đầu tư chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh 

tế - xã hội. Ngoài ra, sự phát triển kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hóa sẽ dẫn 

đến nhiều vấn đề bất cập mới nảy sinh như tình trạng gia tăng dân số, lao động, 

việc làm, chuyển dịch cơ cấu, thành phần dân cư; quản lý kiến trúc cảnh quan và 

môi trường đô thị; trật tự, an toàn, tệ nạn xã hội, quốc phòng, an ninh. 

2.2. Tác động về quản lý hành chính 

a) Mặt tích cực 

Việc thành lập các phường trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy 

mô dân số của các xã hiện hữu nên tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức 

hoạt động ổn định, không gây xáo trộn sau khi thay đổi hành chính từ xã lên 

phường. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính của chính quyền đô 

thị, góp phần giải quyết khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, củng cố và 

tăng cường hiệu quả quản lý và điều hành của chính quyền địa phương. Đội ngũ 

cán bộ, công chức sẽ tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng; tư duy của đội ngũ cán 

bộ, công chức cũng sẽ thay đổi tích cực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình 

hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. 

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước được thực hiện tốt hơn, các thủ 

tục hành chính được cải cách, đơn giản hóa gắn với xây dựng bộ phận tiếp nhận 

trả kết quả ở các phường đảm bảo minh bạch, đơn giản, hiệu quả và thân thiện... 

giải quyết công việc nhanh, hiệu quả hơn, giảm áp lực cho các dịch vụ hành 

chính công. 

Về mặt quản lý nhà nước, mô hình chính quyền đô thị tại các phường 

ngoài một số các nhiệm vụ như chính quyền cấp xã hiện nay, sẽ có đáp ứng tốt 

hơn những nhiệm vụ quan trọng khác như: quản lý, thực hiện các quy hoạch, 

quản lý trật tự xây dựng, đất đai môi trường theo quy hoạch, quản lý cơ sở hạ 
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tầng đô thị, quản lý dân cư, quản lý địa bàn về an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội… 

b) Mặt tồn tại, hạn chế 

Việc thay đổi đơn vị hành chính từ xã lên phường sẽ ảnh hưởng đến công 

tác giải quyết các thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân; các doanh nghiệp, tổ 

chức và người dân trên địa bàn phải kê khai thay đổi lại địa chỉ đơn vị, gia đình 

cho phù hợp; các giấy tờ sở hữu liên quan cũng phải thay đổi,… 

Công tác quản lý nhà nước từ mô hình chính quyền nông thôn sang chính 

quyền đô thị, bước đầu cần phải có thời gian để ổn định; đội ngũ cán bộ, công 

chức ban đầu sẽ lúng túng do sự khác biệt về chức năng, nhiệm vụ giữa hai mô 

hình quản lý. 

2.3. Tác động về môi trường 

Quá trình xây dựng và phát triển các phường sau khi thành lập gắn liền 

với quá trình công nghiệp hóa, tăng quy mô, mật độ dân số, tăng trưởng kinh tế. 

Tuy nhiên, kéo theo đó môi trường (thiên nhiên) đô thị sẽ bị ảnh hưởng dưới áp 

lực cuộc sống đô thị công nghiệp. Mức độ ảnh hưởng đến môi trường tùy thuộc 

vào tốc độ phát triển kinh tế và chiến lược bảo vệ môi trường của các phường 

sau khi được thành lập. 

Sự tăng trưởng nhanh chóng của các ngành công nghiệp sẽ làm tăng khí 

thải, bụi, rác thải, nước thải làm biến đổi các thành phần của môi trường không 

khí, đất, nước,... Dân số tăng nhanh do gia tăng cơ học từ các ngành công 

nghiệp, dịch vụ trên địa bàn sẽ gây ra nhiều vấn đề phải giải quyết như nhà ở, 

việc làm, giáo dục, y tế, dịch vụ, thông tin, cơ sở hạ tầng,… cùng với đó số 

lượng phương tiện giao thông cá nhân sẽ tăng nhanh làm gia tăng khói bụi, gây 

ô nhiễm môi trường không khí.  

Do vậy, sau khi thành lập các phường cần phải định hướng phát triển đô 

thị theo hướng phát triển bền vững, cần giải quyết đồng bộ các vấn đề môi 

trường tự nhiên và kinh tế - xã hội. 

2.4. Tác động về quốc phòng, an ninh trật tự và an toàn xã hội 

a) Mặt tích cực 

Với việc sắp xếp, điều chỉnh bộ máy nhà nước từ cấp xã thành phường sẽ 

góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước nói chung, trong đó có 

công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh. Cùng với đó, kinh tế - xã hội 

phát triển, đời sống vật chất, tinh thần cũng như nhận thức của người dân không 

ngừng được nâng lên sẽ góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế 

trận an ninh nhân dân vững chắc; hạn chế điều kiện phát sinh tội phạm. Ngoài 

ra, hạ tầng giao thông được đầu tư, nâng cấp giúp cho việc đi lại được thuận lợi, 

góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, giảm thiểu tai nạn giao thông. 

b) Mặt tồn tại, hạn chế 
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Khi thành lập các phường, ngoài các yếu tố thuận lợi cho phát triển kinh 

tế - xã hội, sẽ có một số tác động khách quan theo xu hướng chung như: dân số 

tăng nhanh, số lượng dân nhập cư nhiều do làm việc ở các khu công nghiệp và 

các nhà máy, xí nghiệp, công ty nằm ngoài khu công nghiệp và nhân công các 

cơ sở dịch vụ - thương mại, tình hình lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép… 

sẽ gây khó khăn hơn trong công tác quản lý nhà nước và duy trì các hoạt động 

thuần túy truyền thống. 

B. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ XÃ VÀ CÁC PHƯỜNG SAU 

KHI THÀNH LẬP 

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN VÀ CÁC 

PHƯỜNG 

1.1. Định hướng phát triển thị xã Điện Bàn 

a) Định hướng chung 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực 

lãnh đạo của Đảng bộ; tập trung xây dựng bộ máy chính quyền tinh, gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn 

dân; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển, tạo bước đột phá hoàn thiện hệ 

thống kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn theo hướng đô thị công nghiệp, dịch vụ, 

sinh thái; Phát triển kinh tế nhanh đi đôi với phát triển văn hóa, chăm lo giải quyết 

tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai; nâng cao đời 

sống mọi mặt cho nhân dân; tăng cường nhiệm vụ Quốc phòng – quân sự địa 

phương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác 

phòng chống tham nhũng, lãng phí; Quyết tâm xây dựng Điện Bàn phát triển bền 

vững; tạo nền tảng để Điện Bàn trở thành đô thị loại III trước năm 2030. 

- Xây dựng Đảng bộ vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 

đấu của Đảng bộ và từng tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ. 

- Tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá về đầu tư xây dựng hoàn thiện kết 

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển nguồn nhân 

lực gắn với phát triển nâng cao chất lượng đô thị; làm tốt công tác GPMB, tái 

định cư phục vụ triển khai các dự án trên địa bàn. 

- Tiếp tục phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao chất lượng tăng 

trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng dịch 

vụ, công nghiệp. 

- Chăm lo phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hôi; xây dựng môi trường 

văn hóa lành mạnh, văn minh; giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. 

- Tăng cường nhiệm vụ Quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an 

toàn xã hội. 

- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, 

lãng phí. 
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- Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường vai trò của Mặt 

trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng 

bộ. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền đô thị, đầy 

mạnh cải cách hành chính gắn với việc xây dựng chính quyền điện tử.  

- Tăng cường xây dựng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục 

đổi mới toàn diện; giữ vững quốc phòng, an ninh; huy động và tập trung xây 

dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; xây dựng không gian 

hợp lý mang đặc thù đô thị xanh, đô thị sinh thái, có các giải pháp ứng phó với 

biến đổi khí hậu và từng bước phát triển theo hướng văn minh, hiện đại.  

- Thực hiện phát triển bền vững theo hướng tăng tỷ trọng thương mại dịch 

vụ, giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp, tập trung ưu tiên đầu tư phát triển cho một số 

ngành, lĩnh vực có lợi thế của khu vực, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 

hướng công nghiệp hóa  - hiện đại hóa, tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển 

văn hóa xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyển thống, tạo thêm nhiều 

việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế chính sách ưu đãi thu 

hút nguồn nhân lực chất lượng từ bên ngoài, nhất là công nhân và lao động kỹ 

thuật. Phát triển kinh tế - xã hội phải gắn bó chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an 

ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, kiên quyết đấu tranh với 

các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy là nhiệm vụ cấp 

bách để xây dựng và phát triển văn hóa, văn minh đô thị và con người. 

b) Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 

* Nhóm chỉ tiêu về kinh tế 

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 11 - 12%; trong đó công 

nghiệp – xây dựng tăng 11 - 12% (riêng công nghiệp tăng 10 - 11%); dịch vụ tăng 

14 - 15%; nông nghiệp tăng 2 - 2,5%; 

- Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp xây dựng – Dịch vụ - Nông nghiệp tương 

ứng: 57% - 39% - 4%; 

- Thu nhập (giá thực tế) bình quân đạt trên 94 triệu đồng/người/năm; 

- Thu nội địa trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 15 – 16%; 

- Giữ 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng 03 xã đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao, 03 xã nông thôn mới kiểu mẫu; 

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 16 -18%; trong đó, vốn đầu 

tư thực hiện thuộc ngân sách nhà nước do thị xã quản lý tăng 14 – 15%; 

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 65%; 

* Nhóm chỉ tiêu về văn hóa – xã hội 

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đến năm 2025 chiếm trên 85%; tỷ lệ lao 

động được đào tạo nghề chiếm trên 80%; 
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- Thị xã không còn hộ nghèo (trừ đối tượng BTXH, hộ không đủ khả năng 

thoát nghèo); tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 1% (theo chuẩn gia đoạn 2016-2020); 

- Cơ bản hoàn thành BHYT toàn dân; 

- 100% trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 90% (mầm non, tiểu học) đạt 

chuẩn mức độ 2; 100% xã, phường giữ vững, nâng cao chất lượng phổ cập giáo 

dục các trình độ; 

- 100% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý theo quy định 95% 

trở lên hộ gia đình đóng phí rác thải; 100% hộ dân cư dùng nước sạch, hợp vệ 

sinh (trong đó, 70% hộ dân sử dụng nước sạch do nhà máy nước cung cấp); 

- Có 75 – 80% thôn, khối phố đạt chuẩn thôn, khối phố văn hóa, 70 – 75% 

xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới; phường đạt chuẩn phường văn minh đô 

thị; 95% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận “Cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. 

* Nhóm chỉ tiêu về Quốc phòng - An ninh 

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu tỉnh giao về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa 

phương; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm; 

* Nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng, Mặt trận và các đoàn thể 

- Có từ 85% trở lên tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ”, không có tổ chức, cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; Hằng năm, 

kết nạp từ 100 đảng viên trở lên; 

- Hằng năm, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được xếp 

loại tốt trở lên. 

c) Phát triển Văn hóa - Xã hội 

- Giáo dục - đào tạo: Chuẩn hóa hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, 

phòng học bộ môn, trang thiết bị máy móc, đồ dùng phục vụ dạy và học ở tất 

các lớp học. 

- Y tế và chăm sóc sức khỏe: Xây dựng và củng cố mạng lưới y tế từ thị 

xã đến các phường xã. Đầu tư trung tâm y tế thị xã Điện Bàn đảm nhận cả hai 

chức năng điều trị và dự phòng. Tạo cơ chế hỗ trợ, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa 

Vĩnh Đức theo hướng hiện đại. Mở rộng quy mô và tăng cường trang thiết bị y 

tế tại các trạm y tế phường, xã nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất 

lượng khám chữa bệnh ở tuyến y tế cơ sở. 

- Văn hóa - Thể dục Thể thao: Xây dựng mạng lưới thiết chế văn hóa cơ 

sở theo hướng Nhà nước tạo điều kiện về đất đai, xây dựng một số hạng mục cơ 

bản và xã hội hóa một phần, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư những mô hình phù 

hợp. Đầu tư xây dựng khuôn viên Bảo tàng thị xã thành Công viên bảo tàng 

Điện bàn. Phấn đấu 100% phường xã có thiết chế văn hóa, khu vui chơi giải trí. 

Xây dựng mạng lưới thiệt chế thể thao và một số hạng mục cơ bản dựa vào sự 

hỗ trợ của Nhà nước và xã hội hóa một phần phù hợp, hiệu quả cùng cộng đồng 

dân cư. 
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- Nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; đẩy mạnh 

phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng nếp 

sống văn minh đô thị. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc 

xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con 

người phát triển toàn diện. 

d) Phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị 

- Tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị, hạ 

tầng kết nối theo hướng đồng bộ, hiện đại, đa năng, hướng tới đạt tiêu chí, tiêu 

chuẩn của đô thị loại III trực thuộc tỉnh và nâng cấp thị xã Điện Bản trở thành 

thành phố Điện Bàn trong thời gian tới. Đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng 

mạng lưới giao thông đô thị, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh… 

tập trung cho khu vực nội thị và hệ thống các khu đô thị, khu dân cư mới. 

- Phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ, đảm bảo lưu thông liền hoàn 

và từng bước hiện đại hóa, liên hệ thuận lợi với mạng lưới giao thông quốc gia. 

- Phát triển cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông hiện đại; phổ cập các dịch 

vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, thực hiện việc số hóa thông tin 

mọi mặt đời sống xã hội. Xây dựng nâng cấp các trạm thu phát sóng di động để 

đáp ứng được nhu cầu phát triển của người dùng mạng di động. 

- Phát triển mạng truyền hình cáp và truyền hình kỹ thuật số. Trang bị các 

thiệt bị thu âm sản xuất chương trình phát thanh - truyền hình theo công nghệ 

mới. 

- Phát triển điện lực trên toàn địa bàn theo quy hoạch phát triển chung đô 

thị. Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống cấp điện đến các khu dân cư, khu đô thị mới. 

Hoàn thiện mạng lưới điện của các xã. Đầu tư nâng cấp hệ thống chiếu sáng đô 

thị, đặc biệt là hệ thống chiếu sáng trong các khu dân cư, chiếu sáng cảnh quan 

đô thị theo hình thức xã hội hóa. 

- Cải tạo bổ sung mạng lưới cấp nước hiện có, đến năm 2025 đảm bảo 

100% dân số được dùng nước hợp vệ sinh, trong đó, số hộ dùng nước máy đạt 

trên 90%. Tiếp tục đầu tư nâng công suất nhà máy cấp nước Trảng Nhật, Gò 

Nổi, Vĩnh Điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới 

e) Bảo vệ môi trường 

Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng 

chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu 

- Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, như: xây 

dựng hệ thống thoát nước chung, hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại các khu 

vực các phường khu vực nội thành, tập trung dân cư của các xã ngoại thành. 

- Tăng cường theo dõi, kiểm soát, kiểm tra xử lý vi phạm đối với việc gây 

ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án về quản lý đầu tư 

phát triển thị xã Điện Bàn theo hướng đô thị xanh, đô thị sinh thái, tổ chức thực 
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hiện các giải ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao nhận thức cộng đồng và 

quản lý rủi ro thiên tai. Rà soát quy hoạch quy hoạch phân khu, quy hoạch chi 

tiết và thiết kế đô thị. Tập trung nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông, các khu 

vực thường xuyên chịu tác động của các hiện tượng thời tiết bất thường để chủ 

động ứng phó, hạn chế thiệt hại rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra. 

f) Về Quốc phòng - An ninh  

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, huấn luyện dân quân tự vệ, giữ 

vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

- Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân, an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, 

thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ 

quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an 

toàn xã hội; chủ động đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động 

chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình 

huống.  

- Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, có sức chiến đấu 

cao đồng thời quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ. 

Thực hiện tốt công tác tuyển quân và chính sách hậu phương quân đội.  

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, nâng tỷ 

lệ điều tra, khám phá tội phạm cao hơn nhiệm kỳ trước. Có các giải pháp đồng 

bộ, hiệu quả để kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông. 

1.2. Định hướng phát triển các phường 

a) Định hướng chung 

Tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương, nhiệm vụ, kế hoạch cấp trên đặt 

ra. Phát huy lợi thế tiềm năng sẵn có tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 

hướng tăng dần tỷ  trọng thương mại - dịch vụ - du lịch, nâng cao giá trị sản xuất 

của từng ngành, từng lĩnh vực, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu 

ngành nghề, tăng thêm thu nhập trong nhân dân. 

Huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng 

cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách, đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư 

phát triển nhằm thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế. Tập 

trung mọi nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực về y tế, văn hóa, giáo dục; sắp xếp 

dân cư, chỉnh trang đô thị, đầu tư cơ sở hạ tầng… phù hợp với tốc độ phát triển 

của từng phường. Chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ 

trọng nông nghiệp, lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Chuyển dịch 

kinh tế gắn với giải quyết việc làm thường xuyên cho người lao động; đẩy mạnh 

đào tạo nghề, chuyển đổi nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. 

Đồng thời, xây dựng các cơ sở kinh tế có năng lực hoạt động cao làm động lực 

của quá trình đô thị hóa và phát triển bền vững. 
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- Khai thác các thế mạnh về tài nguyên, đất đai, lao động... tích cực thu 

hút các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, mở rộng phát triển công nghiệp, 

dịch vụ, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu lao động, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. 

- Ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng: Đường giao thông, hạ tầng các khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp; xã hội hóa đầu tư các công trình phúc lợi công 

cộng để nâng cao đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền 

vững. 

- Hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị đạt tiêu chuẩn; xây dựng mạng lưới 

giao thông đồng bộ với mạng lưới cấp thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh đô 

thị. Xây dựng hạ tầng các khu đô thị theo quy hoạch và không gian giải trí, thể 

dục thể thao. 

- Nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục duy trì chuẩn Quốc gia về phổ 

cập Tiểu học và Trung học cơ sở. Thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, 

chăm lo cho các đối tượng chính sách, các gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình 

có công với cách mạng; tích cực thực hiện các biện pháp giảm nghèo, tạo điều 

kiện cho số người trong độ tuổi lao động có việc làm, hỗ trợ vốn tạo việc làm 

đúng mục đích, đúng đối tượng và có hiệu quả. 

- Tiếp tục đảm bảo ổn định tình hình quốc phòng, an ninh trên địa bàn. 

Tập trung công tác nắm tình hình, nắm hộ, nắm người; theo dõi, quản lý tốt các 

hệ, loại đối tượng; quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện và xây 

dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Xây dựng lực lượng  quân sự, công an 

phường vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

- Quan tâm phát triển đồng bộ, giảm dần chênh lệch khoảng cách giàu - 

nghèo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Xây dựng bộ máy 

trong hệ thống chính trị năng động, tinh gọn, có đủ năng lực điều hành chính 

quyền đô thị và mục tiêu phục vụ nhân dân tốt hơn. 

b) Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đối với các phường 

Đối với  Phường Điện Thắng Bắc 

* Nhóm chỉ tiêu về kinh tế 

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm từ 12-13%, 

trong đó: Công nghiệp xây dựng cơ bản tăng 9-10%; TMDV tăng 18-20%; nông 

nghiệp tăng 2-2,5%; Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp chiếm 51%; TMDV chiếm 

45%; Nông nghiệp chiếm 4%. 

- Thu nhập bình quân đạt 78 triệu đồng/người/năm vào năm 2025. 

- Thu ngân sách tăng bình quân 13-15%/năm; trong đó nguồn thu phát 

sinh đạt từ 8-10%.  

- Phấn đấu đến cuối năm 2022 đạt chuẩn 4 khối phố kiểu mẫu. 

* Nhóm chỉ tiêu về văn hóa - xã hội 
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- Đến cuối năm 2025 không còn hộ nghèo (trừ các hộ thuộc BTXH) và 

dưới 1% hộ cận nghèo. 

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đến cuối năm 2025 chiếm 90%; Trong 

đó lao động có tay nghề chiếm 80%; 100% lao động trong độ tuổi có việc làm 

ổn định. 

- Hằng năm có từ 80% khối phố đạt chuẩn văn hóa, giữ vững danh hiệu 

phường văn hóa và hướng đến xây dựng phường văn hóa kiểu mẫu. 

- 99% người dân tham gia BHYT vào năm 2020. 

- Giữ vững trường đạt chuẩn Quốc gia và phấn đấu 3/3 trường đạt chuẩn 

mức độ II vào cuối năm 2024. 

- 100% chất thải rắn, rác thải được thu gom xử lý đạt chuẩn môi trường. 

* Nhóm chỉ tiêu về Quốc phòng - An ninh 

- Giữ vững ổn định chính trị, chuyển biến mạnh mẽ về trật tự ATXH, 

hoàn thành 100% các chỉ tiêu quốc phòng, quân sự địa phương. Phấn đấu diễn 

tập tác chiến phòng thủ đạt loại khá trở lên. 

* Nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng, Mặt trận và các đoàn thể 

- Có từ 80% trở lên chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ và phấn 

đấu hằng năm đảng bộ đạt chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Phấn đấu hằng năm phát triển 4 đảng viên mới trở lên. 

- Hằng năm Mặt trận, các đoàn thể được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trở lên. 

Đối với Phường Điện Thắng Trung 

* Nhóm chỉ tiêu về kinh tế: 

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế (giá ss 2010) bình 

quân 14 - 15%/năm. Trong đó, Thương mại - Dịch vụ tăng từ 20-21%, CN -

TTCN- XD tăng 11 - 12 % và nông nghiệp tăng 2 - 2,5%. Đến cuối năm 2025, 

tỷ trọng giá trị các ngành: CN- TTCN-XD chiếm 56,2%, TMDV chiếm trên 

40,92% và nông nghiệp chiếm 2,88%. 

- Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân từ 10 - 12%/năm. 

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm vào năm 2025. 

* Nhóm chỉ tiêu về văn hóa – xã hội: 

- Vận động 100% người dân tham gia BHYT. 

- Tỷ lệ số hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đến năm 2025 đạt 100%  

(trong đó nước sạch do Nhà máy cung cấp là 100%). 

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ 94%. Tỷ lệ lao động đến tuổi 

được đào tạo chiếm 80% trở lên. 
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- Giữ vững xã không còn hộ nghèo (trừ đối tượng BTXH), tỷ lệ hộ cận 

nghèo còn dưới 1% (theo chuẩn giai đoạn 2016 - 2020). 

- Hằng năm duy trì 100% thôn đạt thôn văn hóa, trên 95% gia đình đạt gia 

đình văn hóa, 100% tộc họ văn hóa, Cơ quan đạt chuẩn văn hóa. 

- Phấn đấu giữ vững và nâng chuẩn các trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, 

trường TH Lê Tự Nhất Thống và trường Mẫu giáo, tiếp tục nâng cao mức độ đạt 

chuẩn phổ cập giáo dục các bậc học. 

- Tỷ suất sinh thô giảm bình quân hàng năm từ 0,2 - 0,23‰; tỷ lệ trẻ em 

suy dinh dưỡng còn dưới 3%.  

* Nhóm chỉ tiêu về Quốc phòng - An ninh:     

 Hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đảm bảo an 

ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. 

* Nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng, Mặt trận và các đoàn thể: 

- Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phấn đấu Đảng bộ xã hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ, trên 85% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có 

chi bộ Đảng không hoàn thành nhiệm vụ; hằng năm phát triển từ 07 đến 08 đảng 

viên. 

- Hằng năm Mặt trận và các đoàn thể của xã được đánh giá xếp loại hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. 

Đối với Phường Điện Thắng Nam 

* Nhóm chỉ tiêu về kinh tế 

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất toàn xã đạt bình quân 11-12% (giá 

năm 2010). Trong đó: Công nghiệp – Xây dựng tăng từ 12-13%; Thương mại, 

dịch vụ tăng 20-21%; nông nghiệp tăng 2 – 2,5%.  

- Cơ cấu kinh tế đến 2025: TMDV chiếm 48%, Công nghiệp – Xây dựng 

chiếm 26%, Nông nghiệp chiếm 24%;  

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đến năm 2025 chiếm trên 80%; bình 

quân đầu người đạt 67,5 triệu đồng. 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân tăng hàng năm từ 12 - 

13%. 

- Tập trung đầu tư xây dựng xã thành phường giai đoạn 2020 -2022. 

* Nhóm chỉ tiêu về văn hóa - xã hội 

- Giữ vững thành quả phổ cập giáo dục các cấp học, hoàn thành 100% các 

trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng mức độ 2; 100% học sinh tốt 

nghiệp THCS. 

- Giảm tỷ suất sinh thô bình quân 0,11%0/năm, đến năm 2025 tỷ suất sinh 

thô duy trì ở mức 12,3%0, giảm tỷ lệ trẻ em SDD (thể cân nặng) còn dưới 2,5%; 
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giữ vững Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia theo bộ tiêu chí về y tế; có 100% người 

dân tham gia bảo hiểm y tế. 

- Phấn đấu xã không còn hộ nghèo (trừ hộ bảo trợ xã hội); tỷ lệ hộ cận 

nghèo còn 1%. 

- Duy trì đạt xã văn hoá, có 100% thôn đạt thôn văn hoá và phấn đấu hàng 

năm có từ 90-95% gia đình đạt gia đình văn hoá, cơ quan văn hóa hằng năm. 

- Tỷ lệ hộ dân cư dùng nước sạch do công ty cấp nước cung cấp đạt 95%; 

100% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.  

* Nhóm chỉ tiêu về Quốc phòng - An ninh 

- Giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt 

nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương, xây dựng xã đạt vững mạnh 

về QPAN, hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ hàng năm theo kế 

hoạch thị xã giao. Đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao trong công tác xây dựng 

lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. 

* Nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng, Mặt trận và các đoàn thể 

- Hằng năm hệ thống chính trị Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; các chi bộ 

trực thuộc Đảng ủy Hoàn thành tốt nhiệm vụ 80-100%; Phát triển 15-20 đảng 

viên mới 

Đối với Phường Điện Minh 

* Nhóm chỉ tiêu về kinh tế 

- Tốc độ phát triển GTSX bình quân hằng năm 12 - 13%. Trong đó: 

TMDV tăng 21 - 22%, CN- XD tăng 10 - 11%, NN tăng 3 - 3,5%. Cơ cấu kinh 

tế đến năm 2025: TMDV chiếm 47%, CNXD chiếm 40%, NN chiếm 13%.  

- Tỷ trọng lao động phi nông nghiệp chiếm 80-85% trong tổng số lao 

động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%. Tỷ lệ giải quyết việc làm đạt 

100%. 

- Thu ngân sách nhà nước hằng năm trên địa bàn tăng bình quân 15-16%. 

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm vào năm 2025.  

* Nhóm chỉ tiêu về văn hóa - xã hội 

- Đến năm 2025, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn dưới 

4%, trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi giảm còn dưới 5%. 

- Đến cuối năm 2020, không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo BTXH) theo 

chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020. 

- Giữ vững và nâng chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia đối với các trường 

học. Duy trì và giữ vững phổ cập giáo dục các bậc học. 

- Xây dựng Điện Minh đạt chuẩn phường văn minh đô thị vào năm 2025, 

hằng năm có 85% trở lên khối phố đạt chuẩn văn hóa, 100% cơ quan, trường 

học đạt chuẩn văn hóa, 90% trở lên hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa. 
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- Có 100% số hộ tham gia thực hiện đề án thu gom rác thải trong sinh 

hoạt; 100% hộ dân cư dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh. 

- Hàng năm giữ vững và nâng cao chất lượng phường đạt chuẩn quốc gia 

về y tế, tỷ suất sinh thô duy trì ở mức 10,49%0. Tỷ lệ sinh con 3+ ở mức 

15,94%. 

* Nhóm chỉ tiêu về Quốc phòng - An ninh 

- Hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương. Hoàn 

thành chỉ tiêu giao quân hằng năm 100%, đảm bảo giữ vững ANCT- TTATXH. 

* Nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng, Mặt trận và các đoàn thể 

- Hằng năm có 100% chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 80% đảng 

viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. 

Đảng bộ và Mặt trận, đoàn thể chính trị xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

phấn đấu kết nạp trên 30 đảng viên mới. 

Đối với Phường Điện Phương 

* Nhóm chỉ tiêu về kinh tế 

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất toàn nền kinh kế bình quân: 14 - 

15%; trong đó: Dịch vụ tăng 20 – 21%, Công nghiệp – xây dựng tăng 15 – 16% 

(TTCN địa phương tăng 16 – 17%/năm), Nông nghiệp tăng 2 - 2,5%. 

- Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ; Công nghiệp – Xây dựng; Nông nghiệp tương 

ứng: 52% - 42% - 6%. 

- Thu nhập bình quân đạt 70 triệu đồng/người/năm. 

- Thu ngân sách tăng bình quân hằng năm 10 - 12%. 

* Nhóm chỉ tiêu về văn hóa - xã hội 

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đến năm 2025 chiếm trên 90%. Tỷ lệ lao 

động có việc làm thường xuyên 100%. Tỷ lệ lao động được đào tạo trên 90%. 

- Xây dựng và giữ vững các trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, kiểm 

định chất lượng giáo dục cấp độ 3; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các 

cấp học; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS trên 99%. 

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi xuống dưới 6,05%. 

100% người dân mua BHYT tự nguyện. 

- Phấn đấu không còn hộ nghèo (trừ đối tượng BTXH), hộ cận ngheo 

giảm còn dưới 0,02%. 

- Hằng năm có 90 – 95% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, trên 85% 

thôn (khối phố) được công nhận văn hóa; 75 - 80% tộc họ đạt tộc họ văn hóa; 

phấn đấu xã (phường) đạt danh hiệu văn hóa – văn minh đô thị. 

- 100% hộ dân cư dùng nước sạch, hợp vệ sinh (trong đó: 70 - 75% hộ dân 

sử dụng nước sạch do nhà máy cung cấp); 100% chất thải rắn sinh hoạt được thu 

gom và xử lý theo quy định; 95% hộ gia đình đóng phí thu gom rác thải. 
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* Nhóm chỉ tiêu về Quốc phòng - An ninh 

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công nhân nhập ngũ; đảm bảo 100% chỉ 

tiêu được giao trong xây dựng lục lượng dân quân, dự bị động viên. Giữ vững an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn 

diện về quốc phòng – an ninh. 

* Nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng, Mặt trận và các đoàn thể 

- Hằng năm, Đảng bộ đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 80% chi bộ 

trực thuộc “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; không có chi bộ “Không hoàn thành 

nhiệm vụ”; 100% đảng viên đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên 

- Phát triển 5 -6 đảng viên/năm. 

- Hằng năm, Mặt trận và các đoàn thể được xếp loại “Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ” trở lên.  

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN SAU KHI 

THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG 

2.1. Về kinh tế 

a) Phát triển công nghiệp - xây dựng 

- Nhiệm vụ: đạt tốc độ tăng trưởng cao, hiệu quả, bên vững theo hướng 

hiện đại, giữ vai trò động lực quan trọng trong phát triên kinh tế và thực hiện 

mục tiêu cơ bản công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Giải pháp: Khai thác hiệu quả, mở rộng các cụm công nghiệp - TTCN 

hiện có; phát triển các nghề mới, mở rộng các làng nghề, đa dạng hóa sản phẩm. 

+ Ưu tiên phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp nông thôn, đặc biệt 

là công nghiệp sản xuất thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất và thu hoạch nông 

sản, công nghiệp bảo quản sau thu hoạch, công nghiệp chế biến nông sản thực 

phẩm với trình độ công nghệ ngày càng cao, sạch, tăng sức cạnh tranh. Thu hút 

đầu tư các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động về địa bàn nông thôn để 

góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động. Chuyển các ngành công nghiệp từ 

hình thức gia công sang sản xuất thành phẩm xuất khẩu trực tiếp, nhằm nâng cao 

giá trị gia tăng và phát triển kinh tế bền vững. 

- Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng, mở rộng các 

khu công nghiệp của tỉnh trên địa bàn. 

- Chỉnh trang các khu dân cư hiện trạng khu vực nội thị, hoàn thiện hạ 

tầng các khu đô thị mới trên địa bàn. 

b) Phát triển thương mại - dịch vụ 

- Nhiệm vụ: Phát triển mạnh các loại hình thương mại, du lịch và các 

ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao để trở thành ngành kinh tế quan trọng đóng 

góp lớn vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của một đô thị trong tương lai theo 

hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. 
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- Giải pháp: Ưu tiên phát triển và hiện đại hóa các loại hình thương mại 

và dịch vụ phục vụ cho phát triển công nghiệp. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ nhà 

ở, dịch vụ giải trí, văn hoá cho công nhân. 

+ Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế 

tham gia phát triển các loại hình du lịch theo quy hoạch trên địa bàn, trong đó 

chú trọng phát triển mạnh các loại hình du lịch văn hóa gắn với lễ hội. 

+ Rà soát quy hoạch giao thông gắn với việc phát triển hạ tầng thương 

mại nông thôn, bảo đảm nối liền mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị 

với các trục lộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và phương 

tiện vận chuyển. 

+ Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các loại hình dịch 

vụ các khu công nghiệp (suất ăn công nghiệp, xe đưa đón công nhân, nhà ở cho 

công nhân,...) phối hợp với câc khu du lịch xây dựng, nâng cấp nhà nghỉ, khách 

sạn; mời gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng khách sạn phục vụ các khu công 

nghiệp, khu đô thị. 

+ Rà soát, triển khai xây dựng các chợ theo quy hoạch mạng lưới chợ 

được UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời đẩy mạnh việc mờỉ gọi các thành phần 

khác tham gia đầu tư các chợ theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn. Rà soát nhu 

cầu thực tế của người dân vào hoạt động mua bán tại các chợ để triển khai lộ 

trình xây dựng các chợ, đảm bảo yề quy mô theo quy định và hoạt động đạt hiệu 

quả. 

+ Phối họp các Sở, ngành của tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại thông 

qua các chương trình giao lưu, hội thảo, các kênh truyền thông nhằm mời gọi 

các doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thị xã. Đồng 

thời, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam”. 

2.2. Về văn hóa - xã hội 

- Nhiệm vụ: Tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực việc làm, 

đào tạo nghề, nâng cao thu nhập người lao động và bảo đảm an sinh xã hội. Kiên 

trì mục tiêu giảm nghèo, giảm nghèo bền vững. Vận động toàn xã hội tham gia 

giảm nghèo, khuyến khích làm giàu hợp pháp. Thực hiện có hiệu quả các chính 

sách an sinh xã hội và tạo chuyển biến cơ bản vấn đề an sinh xã hội. 

- Giải pháp: Thực hiện đông bộ các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, 

nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao thu nhập của nhân dân phù hợp tình 

hình phát triển kinh tế. 

+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp giảm nghèo theo chuẩn 

mới phù hợp với từng thời kỳ; đảm bảo kết quả giảm nghèo phải thật sự bền 

vững, nhất là ở những địa bàn còn tỷ lệ hộ nghèo cao. Khuyến khích làm giàu 

theo pháp luật, tăng nhanh số hộ có thu nhập trung bỉnh khá trở lên. 
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2.3. Giải pháp về bảo vệ môi trường 

- Nhiệm vụ: Hoàn thành việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ dân trên địa bàn; 

tăng cường quản lý tài nguyên, nhất là tài nguyên đất, tài nguyên nước và 

khoáng sản; nâng cao năng lực trong công tác lập và quản lý quy hoạch trên địa 

bàn, phân bố hợp lý quỹ đất theo chỉ tiêu, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo thực 

hiện đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. 

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp lụật nhằm 

nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng về bảo vệ môi trường. Tổ chức tốt 

vỉệc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp không 

nguy hại, chất thải y tể và chất thải nguy hại theo mục tiêu Nghị quyết đề ra. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành của pháp luật về bảo vệ 

mội trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cơ sở chăn nuôi và giết 

mổ gia súc, gia cầm; ngăn chặn kịp thời các nguồn gây ô nhiễm môi trường và 

xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo thẩm 

quyền quy định. Quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên, khoáng sản. 

- Giải pháp: Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật 

về bảo vệ môi trường, tài nguyên, khoáng sản để mọi hộ sản xuất, kinh doanh 

dịch vụ và nhân dân nắm bắt, từ đó nghiêm túc thực hiện việc di dời các cơ sở 

sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu vực đô thị, khu vực dân cư; tập trung hoạt 

động sản xuất tại các khu công nghiệp theo lộ trình của UBND tỉnh. Thường 

xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời xử lý những vi phạm nhằm hạn chế tối đa tình 

trạng ô nhiễm môi trường, không để hình thành mới các cơ sở thuộc loại hình 

sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao tại các khu vực đông dân cư. 

Tổ chức tnến khai tốt các mô hình bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã như 

“Phân loại, thu gom và quản lý chầt thải rắn tại nguồn”, chương trình “Thu gom 

chất thải nguy hại trọng cộng đồng dân cư”.  

+Tập trung thực hiện công tác kê khai đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa 

chính, cấp phát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản gắn liền với đất. Xử lý dứt điểm các tranh chấp về đất đai. 

2.4. Quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển hạ tầng đô thị 

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch: Thực hiện đồng bộ công tác lập quy 

hoạch, kế hoạch; triển khai đồng bộ các chương trình, đề án. 

+ Các chương trình kế hoạch xây dựng phát triển thị xã Điện Bàn bao 

gồm: Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị, Chương trình phát triển đô thị; Quy 

chế quản lý quy hoạch kiến trúc, Chương trình phát triển nhà ở; Chương trình sử 

dụng đất đai; Chương trình về quy hoạch và quản lý đô thị; Chương trình tài 

chính kinh tế đô thị; Chương trỉnh phát triển công nghiệp và tiểu thủ công 

nghiệp; Chương trỉnh phát triển văn hóa, du lịch, thương mại, dịch vụ; Chương 

trình quy hoạch phát triển cây xanh, vệ sinh môi trường đô thị; Chương trình 

giải quyết việc làm cho người lao động. 



80 

+ Các đề án thực hiện đồng bộ với Chương trình phát triển đô thị Điện 

Bàn: Đề án phát triển Khoa học công nghệ; Đề án phát triển giao thông vận tải, 

Đề án xã hội hóa hoạt động văn hóa, Đê án xã hội hóa hoạt động giáo dục và các 

Đề án phát triển chuyên ngành khác có liên quan đến đô thị Điện Bàn. 

- Công tác phát triển đô thị: 

+ Chú trọng phát triển hạ tầng, mở rộng hợp lý không gian đô thị; 

+ Thực hiện quy hoạch phát triển không gian đô thị theo cụm, khu chức 

năng như: khu du lịch di tích lịch sử - văn hóa, khu dịch vụ; các khu hành chính; 

khu đô thị mới; 

+ Sử dụng và phân bố hợp lý các nguồn nhân lực, đất đai họp lý, đảm bảo 

an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, giúp cho đô thị phát triển nhanh và 

bền vững; 

+ Có kế hoạch phát triển tổng thể tầm nhìn dài hạn đảm bảo chất lượng 

quy hoạch 

 đô thị phát triển ổn định, bền vững. Có chương trình đầu tư các công 

trình công cộng đồng bộ và cơ chế quản lý khai thác hiệu quả; xây dựng cơ chế 

phục vụ quản lý đô thị. 

2.5. Về Quốc phòng - An ninh và trật tự an toàn xã hội 

- Nhiệm vụ: Thường xuyên củng cố, xây dựng lực lượng vũ trang chính 

quy, đủ về số lượng và chất lượng, được trang bị kỹ thuật hiện đại, đảm bảo 

vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Xây dựng và nâng cao chất 

lượng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, Tích cực đấu tranh phòng 

chống tội phạm, hạn chế và giảm thiểu các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông. Đẩy 

mạnh cải cách tư pháp, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của nhân dân và 

các vấn đề phức tạp khác nảy sinh. 

+ Chủ động triển khai thực hiện các biện pháp công tác công an, tăng 

cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần ổn định 

an ninh chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây 

dựng nông thôn mới. 

+ Chủ động đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống 

phá của các thế lực thù địch, phản động. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng 

chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác. Thường xuyên mở các đợt cao điểm 

tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội. Chú trọng công tác xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 

- Giải pháp: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có chất lượng Nghị 

quyết TW 8 (Khóa XI) về chiên lược bảo vệ Tổ qụốc trong tình hình mới và xây 

dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. 
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+ Ban chi huy quân sự thị xã tham mưu cho Tỉnh Ủy, UBND thị xã triển 

khai tốt các quy định của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ và hoạt 

động của các lực lượng trong phòng thủ khu vực.  

+ Công an, Quân sự thị xã tiếp tục thực hiện các chương trình hành động 

giữa Công an, Quân sự với ủy ban Mặt trận Tố quốc và các đoàn thể, xây dựng 

cơ quan, doanh nghiệp, khu phố, ấp, địa bàn dân cư an toàn về an ninh trật tự, 

gắn với xây đựng khu phố, tổ văn hóa. 

2.6. Đảm bảo nguồn thu cho các xã khi thành lập phường 

- Căn cứ Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của UBND 

tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và 

định mức chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 

2017, năm đầu của thời kỳ ổn đinh ngân sách mới theo quy định của luật ngân 

sách nhà nước. Hiện nay, theo phân cấp, nguồn thu được điều tiết cân đối ngân 

sách xã, gồm: 

+ Các khoản thu ngân sách xã được hưởng 100%: Lệ phí môn bài thu từ 

cá nhân, hộ kinh doanh; thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình; thuế 

sử dụng đất phi nông nghiệp; lệ phí trước bạ nhà, đất; thu từ quỹ đất công ích và 

hoa lợi công sản; các khoản thu khác của ngân sách xã theo quy định của pháp 

luật. 

+ Các khoản thu phân chia do tỉnh quy định: Thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ 

đặc biệt thu từ hộ gia đình, cá nhân kinh doanh; thuế tài nguyên. 

Sau khi thực hiện thành lập các phường, nguồn thu được phân cấp theo tỷ 

lệ giảm nhưng mức thu, đơn giá thu tăng lên, bằng những biện pháp, giải pháp 

cụ thể để nguồn thu được điều tiết ngân sách cấp xã cho phường theo phân cấp 

đảm bảo nhiệm vụ chi ngân sách hàng năm: 

+ Thuế GTGT, thuế TTĐB từ hộ gia đình trên địa bàn thị xã (phường) 

giảm 15% tỷ lệ điều tiết ngân sách xã. 

+ Thuế thu nhập cá nhân từ hộ gia đình trên địa bàn thị xã (phường) tăng 

15% tỷ lệ điều tiết ngân sách xã. 

+ Thu khác tại phường tăng do các phường có công an chính quy hưởng 

lương theo ngành dọc, nên tăng cường chức năng quản lý xử phạt vi phạm hành 

chính. 

2.7. Nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị 

- Nhiệm vụ: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, đối 

với công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; tăng cường kỷ 

cương, kỷ luật trong Đảng và toàn xã hội để xây dựng và phát triển thị xã nhanh, 

bền vững. 

+ Đẩy mạnh việc phát huy dân chủ trong quá trình phát triển đô thị. Xây 

dựng hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở vững mạnh và không ngừng nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, giỏi về 
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chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

trong tình hình mới. 

+ Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có 

trình độ và năng lực, nhất là năng lực thực tiễn; đủ về số lượng, đồng bộ về cơ 

cấu nhằm đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống 

chính trị của thị xã. 

+ Thực hiện đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể nhân dân gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua 

yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường công tác phản biện xã hội, 

nhằm tạo sự đồng thuận toàn xã hội, góp phần xây dựng và phát triển thị xã. 

- Giải pháp: UBND thị xã tập trung đối mới tổ chức và nâng cao hiệu 

quả, hiệu lực quản lý, hoạt động của bộ máy Nhà nước các cấp; đẩy mạnh phân 

cấp quản lý Nhà nước về đô thị, thực hiện cải cách hành chính, chổng quan liêu, 

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tăng cường kỷ cương, kỷ luật. 

2.8. Cải cách hành chính 

- Nhiệm vụ: Đẩy mạnh cải cách thủ tục ở một số lĩnh vực trọng tâm: Đầu 

tư, đất đai, xây dựng) thuế, y tế, giáo dục, chính sách xã hội, bảo hiểm,..bảo đảm 

sự hài lòng của cá nhân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 

nước đạt mức từ 85% trở lên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân, doanh 

nghiệp khi thực hiện. 

+ Thực hiện cải cách hành chính, tập trung khâu đột phá là cải cách thủ 

tục hành chính, đổi mới và nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính 

quyền các cấp. 

+ Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện 

đại, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội. Cải tiến 

phương thức làm việc cùa bộ máy chính quyền các cấp theo hướng công khai, 

minh bạch, chống nhũng nhiễu, cửa quyền; quy định chế độ công khai để nhân 

dân và các tổ chức xã hội tham gia giám sát hoạt động của các cán bộ, công 

chức. 

+ Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, 

phân cấp mạnh, rõ ràng công tác đầu tư, quản lý đô thị cho thị xã, khai thác hiệu 

quả các nguồn lực tại chỗ để ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, có cơ chế 

khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển; thực hiện tốt chính sách xây 

dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm,... để 

thu hút đầu tư; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng để hình thành 

các thành phần kinh tể phát triển nhanh và hiệu quả. Tổ chức tốt và đa dạng các 

hình thức huy động vốn phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên 

những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. 

+ Thực hiện có hiệu quả các cơ chế khoán biên chế và kinh phí tại các cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách 
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nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan 

đơn vị. 

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, 

điều hành các cơ quan; nhất là thực hiện chế độ một cửa, một cửa liên thông. 

Đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã. Đổi mới 

phương thức và lề lối làm việc, phương pháp chỉ đạo điều hành và nâng cao 

trách nhiệm người đứng đầu.  

- Giải pháp: UBND Thị xã chỉ đạo thực hiện việc kỉểm soát thủ tục hành 

chính, tổ chức rà soát, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, thay thế 

những thủ tục hành chính không còn phù hợp; thực hiện tốt việc giải quyết thủ 

tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại thị xã và các 

phường, xã. 

+ Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/05/2005 của Bộ 

Chính trị về chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020; Kết luận số 92-KL/TW 

ngày 13/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW 

ngày 02/05/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 

2020. 

+ Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức tại các 

cơ quan, đơn vị phường, xã thực hiện việc chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật 

hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp. 

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của 

các cơ quan thông qua sử dụng đồng bộ các phần mềm dùng chung gắn liền với 

hoàn thiện quy trình giải quyết công việc theo chuẩn mực quản lý chất lượng 

ISO. 

+ Từng bước cải cách bộ máy nhà nước ở đô thị theo hướng tinh gọn, hiệu 

lực, hiệu quả, tiến tới xây dựng chính quyền đô thị. 

II. NHU CẦU VÀ KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ 

- Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước: Được  ưu tiên đầu tư cho các công 

trình hạ tầng quan trọng, các công trình trọng điểm như giao thông, cấp điện, 

cấp nước và công trình phúc lợi, y tế, văn hóa, giáo dục như bệnh viện, trường 

học, công viên… Để nâng cao nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cần tăng 

tỷ lệ tích lũy từ nội bộ nền kinh tế của thị xã, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 

cao và có các biện pháp khuyến khích tiết kiệm cho đầu tư phát triển; chú trọng 

thu hút nguồn vốn hỗ trợ các nhà tài trợ. 

- Nguồn vốn ngoài nhà nước: Thực thi nhất quán chính sách khuyến 

khích, ưu đãi đầu tư; thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận 

lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn thị xã, như chuẩn bị địa điểm, 

phối hợp thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư; thực hiện 

đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tuyên truyền phổ biến rộng rãi các thông 

tin quy hoạch, dự án. Tiếp tục tháo gỡ những khó khăn mà các doanh nghiệp 

đang phải đối mặt liên quan đến các nhân tố đầu vào và sản phẩm đầu ra. 
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- Tiếp tục tạo thêm nguồn vốn của thị xã theo hình thức PPP; đẩy mạnh xã 

hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, thể dục - thể thao. Tiếp tục thực hiện 

chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm” hoàn thành Chương trình mục 

tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã. 

III. PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ, SẮP XẾP CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ 

CÁC GIẢI PHÁP KHÁC 

3.1. Sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

đối với 5 phường mới thành lập 

Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức của các phường mới thành 

lập thuộc thị xã Điện Bàn cơ bản giữ nguyên bộ máy và cán bộ, công chức của 

các xã hiện tại. Địa phương sẽ sắp xếp, bố trí lại một số chức danh trong các 

phường được thành lập cho phù hợp với chức năng đơn vị hành chính thuộc khu 

vực nội thị. Trong quá trình kiện toàn bộ máy, sẽ xây dựng và bố trí đội ngũ cán 

bộ, công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực và phẩm chất theo 

hướng tinh gọn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng 

kiến thức cho các cán bộ, công chức thuộc các phường mới thành lập về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền phường - chính quyền đô thị; các 

nội dung chuyên sâu về quản lý, thực hiện quy hoạch đô thị, quản lý dân cư. 

Đồng thời, tiếp tục  thực  hiện  việc tinh  giản biên  chế 10% từ nay đến năm 

2021 theo Nghị Quyết số 39/NQ-TW ngày 17/4/2019 của Ban chấp hành Trung 

ương về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức. 

3.2. Phương án tổ chức bộ máy Công an các phường thuộc thị xã Điện 

Bàn 

- Thành lập Công an phường Điện Thắng Bắc 

Phường Điện Thắng Bắc có dân số là 7.480 người, gồm 04 khu phố. Do 

đó, dự kiến sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế như sau: 

+ Cơ cấu lãnh đạo, chỉ huy: Công an phường Điện Thắng Bắc do Trưởng 

Công an phường chỉ huy, có 01 Phó Trưởng Công an phường. 

+ Tổ chức bộ máy Công an phường Điện Thắng Bắc, gồm: Tổ Tổng hợp; 

Tổ Cảnh sát khu vực; Tổ Cảnh sát trật tự; Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm. 

+ Ngoài số lượng công an chính quy hiện có, tăng biên chế số lượng công 

an chính quy cho phường Điện Thắng Bắc theo quy định. 

- Thành lập Công an phường Điện Thắng Trung 

Phường Điện Thắng Trung có dân số là 8.100 người, gồm 06 khu phố. Do 

đó, dự kiến sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế như sau: 

+ Cơ cấu lãnh đạo, chỉ huy: Công an phường Điện Thắng Trung do 

Trưởng Công an phường chỉ huy, có 01 Phó Trưởng Công an phường. 
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+ Tổ chức bộ máy Công an phường Điện Thắng Trung, gồm: Tổ Tổng 

hợp; Tổ Cảnh sát khu vực; Tổ Cảnh sát trật tự; Tổ Cảnh sát phòng, chống tội 

phạm. 

+ Ngoài số lượng công an chính quy hiện có, tăng biên chế số lượng công 

an chính quy cho phường Điện Thắng Trung theo quy định. 

- Thành lập Công an phường Điện Thắng Nam 

Phường Điện Thắng Nam có dân số là 7.470 người, gồm 04 khu phố. Do 

đó, dự kiến sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế như sau: 

+ Cơ cấu lãnh đạo, chỉ huy: Công an phường Điện Thắng Nam do Trưởng 

Công an phường chỉ huy, có 01 Phó Trưởng Công an phường. 

+ Tổ chức bộ máy Công an phường Điện Thắng Nam, gồm: Tổ Tổng hợp; 

Tổ Cảnh sát khu vực; Tổ Cảnh sát trật tự; Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm. 

+ Ngoài số lượng công an chính quy hiện có, tăng biên chế số lượng công 

an chính quy cho phường Điện Thắng Nam theo quy định.. 

- Thành lập Công an phường Điện Minh 

Phường Điện Minh có dân số là 11.340 người, gồm 07 khu phố. Do đó, 

dự kiến sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế như sau: 

+ Cơ cấu lãnh đạo, chỉ huy: Công an phường Điện Minh do Trưởng Công 

an phường chỉ huy, có 01 Phó Trưởng Công an phường. 

+ Tổ chức bộ máy Công an phường Điện Minh, gồm: Tổ Tổng hợp; Tổ 

Cảnh sát khu vực; Tổ Cảnh sát trật tự; Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm. 

+ Ngoài số lượng công an chính quy hiện có, tăng biên chế số lượng công 

an chính quy cho phường Điện Minh theo quy định. 

- Thành lập Công an phường Điện Phương 

Phường Điện Phương có dân số là 14.680 người, gồm 10 khu phố. Do đó, 

dự kiến sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế như sau: 

+ Cơ cấu lãnh đạo, chỉ huy: Công an phường Điện Phương do Trưởng 

Công an phường chỉ huy, có 01 Phó Trưởng Công an phường. 

+ Tổ chức bộ máy Công an phường Điện Phương, gồm: Tổ Tổng hợp; Tổ 

Cảnh sát khu vực; Tổ Cảnh sát trật tự; Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm. 

+ Ngoài số lượng công an chính quy hiện có, tăng biên chế số lượng công 

an chính quy cho phường Điện Phương theo quy định. 

3.3. Phương án bố trí trụ sở riêng cho công an 5 phường mới thành 

lập 

- Phường Điện Thắng Bắc: Trụ sở Công an phường sẽ được quy hoạch 

đảm bảo diện tích sử dụng từ 1.000m2 trở lên. 

- Phường Điện Thắng Trung: Trụ sở Công an phường sẽ được quy hoạch 

đảm bảo diện tích sử dụng từ 1.000m2 trở lên. 
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- Phường Điện Thắng Nam: Trụ sở Công an phường sẽ được quy hoạch 

đảm bảo diện tích sử dụng từ 1.000m2 trở lên. 

- Phường Điện Minh: Trụ sở Công an phường sẽ được quy hoạch đảm bảo 

diện tích sử dụng từ 1.000m2 trở lên. 

- Phường Điện Phương: Trụ sở Công an phường sẽ được quy hoạch đảm 

bảo diện tích sử dụng từ 1.000m2 trở lên. 
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PHẦN THỨ NĂM 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN: 

Sự phát triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa đã có những tác động 

nhiều mặt đến sự phát triển của thị xã Điện Bàn nói chung và các xã Điện Thắng 

Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh, Điện Phương nói riêng. 

Việc tổ chức, quản lý, điều hành chính quyền theo mô hình nông thôn như hiện 

nay không còn phù hợp, yêu cầu cấp bách và rất cần thiết tại các địa phương 

phải quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, nhằm đảm bảo cho việc quản lý 

nhà nước và thực hiện tập trung, thống nhất, giảm thiểu các khâu trung gian và 

nâng cao hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý trên địa bàn. Việc 

thành lập 5 phường nói trên thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam là phù hợp 

xu hướng phát triển đô thị hiện nay, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của thị 

xã Điện Ban nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung; đáp ứng được yêu cầu, 

nguyện vọng của Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân, các nhà đầu tư, các doanh 

nghiệp đóng trên địa bàn các xã nói trên.  

Thành lập phường Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, 

Điện Minh, Điện Phương là tiền đề, động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội của khu vực; đảm bảo quốc phòng, an ninh; phù hợp với xu thế phát triển 

chung của thị xã Điện Bàn và của toàn tỉnh. Bên cạnh đó, việc thành lập 05 

phường là cơ sở để nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, 

tạo điều kiện khai thác tốt hơn tiềm năng của các xã; sắp xếp hợp lý nguồn lao 

động, tạo ra động lực mới cho sự phát triển, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng 

trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường hiệu quả quản lý nhà 

nước tại địa phương. 

II. KIẾN NGHỊ: 

Từ thực trạng và tiềm năng phát triển, từ nguyện vọng của cán bộ và nhân 

dân thị xã Điện Bàn, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xây dựng Đề án thành lập 

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

Phương thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; kính trình các cấp có thẩm quyền 

xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Chính phủ (báo cáo); 

- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo); 

- Bộ Nội vụ (báo cáo); 

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- UBMTTQ tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Các tổ chức CT - XH tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

[Đã ký] 
Lê Trí Thanh 
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