
1

Phụ lục V
ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN THÀNH LẬP PHƯỜNG ĐIỆN PHƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày      /     /2020
của UBND tỉnh Quảng Nam)

1. Tiêu chuẩn về quy mô dân số

Tổng dân số của xã Điện Phương là 14.680 người (đã bao gồm dân số quy 
đổi). Theo quy định thì tiêu chuẩn quy mô dân số của phường thuộc thị xã thuộc 
tỉnh là 5.000 người trở lên. Đánh giá: Đạt.

2. Tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên

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.

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

a) Về cân đối thu chi ngân sách

Thu ngân sách năm 2019 xã đạt 17,96 tỷ đồng. Chi ngân sách xã đạt 11,50 tỷ 
đồng. Cân đối thu chi dư. Đánh giá: Đạt.

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

Tỷ lệ hộ nghèo của xã Điện Phương năm 2017 là 1,95%, năm 2018 là 
1,57%, năm 2019 là 1,43%; trung bình 3 năm gần nhất là: 1,65%.

Tỷ lệ hộ nghèo của thị xã Điện Bàn trung bình 3 năm 2017, 2018, 2019 là 
1,69%. Đánh giá: Đạt.

c) Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp

Xã Điện Phương có 7.800 người ở độ tuổi lao động, trong đó: lao động phi 
nông nghiệp 6.678 người, lao động nông nghiệp 1.122 người. Tỷ lệ lao động phi 
nông nghiệp đạt 85,62%. Theo quy định phải đạt từ 70% trở lên. Đánh giá: Đạt. 
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4. Tiêu chuẩn về hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị: Đạt 11/12 nội dung

TT Tiêu chuẩn Đơn vị Tiêu chuẩn 
quy định

Đánh 
giá

Ghi 
chú

1 Đất công trình giáo dục mầm non và 
phổ thông cơ sở 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


