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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HOÀI NHƠN 

 

Số:               /UBND - VP 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                     Hoài Nhơn, ngày     tháng  10 năm 2019 

V/v thực hiện một số nhiệm vụ  

trọng tâm trong thời gian tới  
 

 

  

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban liên quan. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại cuộc Hội ý ngày 

25/10/2019, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các Phó Chủ tịch UBND huyện, Thủ 

trưởng các cơ quan, phòng, ban liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Các Phó Chủ tịch UBND huyện chủ động kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực 

hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo đạt và vượt các chỉ 

tiêu Nghị quyết HĐND huyện năm 2019 và các công việc phát sinh theo lĩnh vực 

được phân công phụ trách. Trong đó, tập trung ưu tiên dành thời gian tăng cường 

kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình 

như: đường kết nối giữa Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới tại km1145+540, tuyến 

đường từ QL1A cũ đến Gò Dài, đường Tài Lương – Ca Công, đường số 4 Cụm công 

nghiệp Bồng Sơn (mở rộng), các cụm công nghiệp Hoài Châu, Ngọc Sơn, Hoài Tân, 

khu tái định cư vùng thiên tai Bàu Rong, khu hành chính – dịch vụ - dân cư Bạch 

Đằng (Bồng Sơn), khu dân cư cao cấp Phú Mỹ Lộc (Tam Quan), Di tích lịch sử Cây 

số 7 Tài Lương, Sân vận động Bồng Sơn (mở rộng), Quảng trường huyện, Trung 

tâm văn hóa – thể thao huyện, … 

2. Giao Phó Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Văn Đẹp chỉ đạo Phòng Quản lý 

đô thị theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ trồng 

cây xanh; hệ thống điện chiếu sáng dọc các tuyến đường trục chính và các tuyến 

đường liên thôn, liên xã, Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ đoạn qua địa bàn huyện; đèn hoa trang 

trí các tuyến đường nội thị Bồng Sơn, Tam Quan, Hoài Thanh Tây, Hoài Hương; 

đầu tư xây dựng các hoa viên trên địa bàn huyện theo kế hoạch; các hạng mục trên 

hoàn thành trước 31/12/2019. Kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư 

xây dựng Trung tâm thương mại Bồng Sơn, Tam Quan. Làm việc với Công ty cổ 

phần Công nghệ môi trường Đa Lộc – Hoài Nhơn triển khai thực hiện dự án đầu tư 

Nhà máy xử lý rác sinh hoạt và sản xuất phân hữu cơ trong khu vực bãi chôn lấp 

chất thải rắn của huyện. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và môi trường huyện tham mưu 

báo cáo kết quả giải quyết việc Công ty Cổ phần Nguyệt Anh sản xuất gây ô nhiễm 

môi trường và đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm đảm bảo ổn định lâu dài, báo cáo 

lãnh đạo UBND huyện trước ngày 10/11/2019. Tăng cường chỉ đạo thu ngân sách, 

nhất là thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh. 
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3. Giao Phó Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Chí Công chỉ đạo UBND thị 

trấn Bồng Sơn kiểm tra, cảnh báo cho các hộ dân vùng sạt lở khối 3, thị trấn Bồng 

Sơn về những rủi ro do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão sắp đến để chủ động ứng 

phó, đảm bảo an toàn về người và tài sản; khẩn trương hoàn tất các thủ tục theo quy 

định để các hộ dân được tái định cư tại Khu tái định cư Bàu Rong sớm đầu tư xây 

dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động thăm 

dò, khai thác, nạo vét cát trên sông Lại Giang, nhất là đối với các đơn vị đang thi 

công công trình Khu hành chính – dịch vụ - dân cư Bạch Đằng, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm.  

Tập trung chỉ đạo Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ 

quan liên quan rà soát kết quả theo chỉ đạo của UBND huyện về giải quyết đơn phản 

ánh, kiến nghị của công dân thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ tại Thông báo số 109/TB-

UBND ngày 18/4/2018, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo UBND huyện trước 

ngày 15/11/2019. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát phương án phòng chống lụt bão và triển 

khai thực hiện có hiệu quả. 

4. Giao Phó Chủ tịch UBND huyện – Trương Đề chỉ đạo thực hiện đồng bộ 

các biện pháp phòng chống hiệu quả dịch sốt xuất huyết; tăng cường công tác quản 

lý vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao tỷ lệ BHYT 

toàn dân, công tác quảng bá, phát triển du lịch huyện, … Chỉ đạo, đôn đốc khẩn 

trương hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng công trình Nhà tang lễ huyện, hoàn 

thành trước 31/12/2019. Chỉ đạo Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan làm việc ông Thích Nguyên Hỷ về việc sinh hoạt đạo không đúng quy định. 

5. Giao Công an huyện tăng cường theo dõi, quản lý chặt chẽ hoạt động các tổ 

chức phi chính phủ, các đoàn nước ngoài đến địa bàn huyện, đặc biệt là một số tổ 

chức, đối tượng lợi dụng hoạt động nhân đạo, từ thiện để thăm thân hoặc tổ chức 

thực hiện các dự án phi chính phủ nước ngoài trái phép; tham mưu văn bản cho 

UBND huyện chấn chỉnh đối với một số cơ quan, đơn vị, địa phương khi tiếp xúc, 

làm việc với các tổ chức phi chính phủ, đoàn nước ngoài, báo chí đến địa phương để 

thu thập thông tin, tình hình. 

6. Giao Phòng Kinh tế huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và các 

cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận 

Quyết định công nhận huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị loại 4 và 

Huân chương lao động hạng 3. Hoàn thành dự thảo báo cáo UBND huyện trước 

ngày 10/11/2019. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND xã Hoài Hương, Hoài Hải 

tham mưu phương án và thực hiện mở cửa biển dự phòng tại cửa biển An Dũ, tham 

khảo thêm ý kiến của những người có hiểu biết và kinh nghiệm liên quan việc thoát lũ 
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quanh khu vực, đảm bảo phù hợp, thoát lũ nhanh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người 

và tài sản cho nhân dân các xã cuối nguồn sông Lại Giang. 

7. Giao Phòng Nội vụ phối hợp đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện Đề án và 

các thủ tục, hồ sơ có liên quan Đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường 

thuộc thị xã Hoài Nhơn. Dự thảo phương án sáp nhập xã Hoài Hải vào xã Hoài 

Hương và Hoài Mỹ, hoàn thành trước ngày 05/11/2019. Phối hợp với Phòng Quản 

lý đô thị, Văn phòng HĐND & UBND huyện tham mưu, đề xuất phương án sắp xếp 

địa điểm làm việc đối với các cơ quan trực thuộc UBND huyện theo hướng tập trung 

về một điểm. 

Tham mưu UBND huyện văn bản chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức các cơ 

quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về đi tham quan, du lịch, học tập kinh 

nghiệm, ở nước ngoài, phải báo cáo và được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền 

theo phân cấp quản lý cán bộ. Hoàn thành trước ngày 5/11/2019.  

8. Giao Trung tâm VHTT – TT huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ công bố bằng công 

nhận di tích cấp tỉnh đối với Di tích địa đạo Gò Quánh, xã Hoài Thanh, hoàn thành 

trước ngày 5/11/2019, đồng thời đề xuất cắm mốc phạm vi đất quy hoạch di tích. 

Phối hợp với Cục chính trị Quân chủng Hải quân tham mưu UBND huyện Kế hoạch 

tổ chức Lễ khánh thành công trình Di tích Bãi biển Lộ Diêu, nơi cập bến Tàu không 

số (giai đoạn 1), báo cáo UBND huyện trước ngày 20/11/2019. Thời gian tổ chức lễ 

ngày 16/12/2019. 

9. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế và 

các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện về quy hoạch các điểm dừng chân 

cho khách du lịch gắn với trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch của 

huyện. Hoàn thành trước ngày 10/11/2019. 

10. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh 

tế và các cơ quan liên quan rà soát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án 

đã có chủ trương đầu tư, đề xuất UBND huyện thu hồi chủ trương nếu các nhà đầu 

tư trên chậm triển khai nhưng không có lý do chính đáng. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                       
- Như kính gửi; 

- TT. Huyện ủy (b/c);                            
- TT. HĐND;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐVP, đ/c Được - CV; 

- Lưu VT.                                                               
 

CHỦ TỊCH 
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Cao Thanh Thương 
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