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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HOÀI NHƠN 

Số:            /BC-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Hoài Nhơn, ngày        tháng 10  năm 2019 
 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10  

và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2019 

  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 10/2019 

1. Về công nghiệp - TTCN, làng nghề, thƣơng mại, dịch vụ 

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 674,5 tỷ đồng, lũy kế 

7.008,3 tỷ đồng, đạt 84,5% kế hoạch, tăng 22,2% so cùng kỳ. Chấp thuận cho Công ty 

TNHH MTV Tới Thời Cao Nguyên đăng ký đầu tư dự án Trung tâm đăng kiểm xe cơ 

giới tại CCN Hoài Tân. Thu hồi kinh phí đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, số tiền 

1,842 tỷ đồng/KH 2,080 tỷ đồng. Cục sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ 03 nhãn 

hiệu tập thể (Yến sào Hoài Nhơn; Mộc mỹ nghệ, cẩn xà cừ Hoài Nhơn; Bánh dây Bồng 

Sơn). Tổ chức thành công buổi gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt 

Nam (13/10).  

Hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ phát triển mạnh, doanh thu ước đạt 

1.386 tỷ đồng, lũy kế 14.016 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch, tăng 22,4% so cùng kỳ. Phối 

hợp triển khai xây dựng chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Tam Quan.  

2. Công tác quản lý đô thị 

Trình Bộ Xây dựng thẩm định hồ sơ Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến 

thành lập thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đạt tiêu chí đô thị loại IV; ngày 

25/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 879/QĐ-BXD về việc công nhận Khu 

vực dự kiến thành lập Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đạt tiêu chí đô thị loại IV. 

Thông qua quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư, nhà ở xã hội, bến xe Bồng 

Sơn. Phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình chỉnh trang đô thị và hạ tầng kỹ 

thuật đô thị năm 20201. Cấp 15 giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ; kiểm 

tra 15 trường hợp, xử lý 02 trường hợp xây dựng không phép. Duy trì thực hiện kế 

hoạch xử lý trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn, Tam Quan. UBND các xã, 

thị trấn xây dựng 55,5 km/121,9 km đường bê tông xi măng (đạt 45,5% kế hoạch); đã 

trồng 4,48/28,31 km cây xanh và xây dựng điện chiếu sáng 14,5/22,7 km dọc các 

tuyến đường trục chính. Hỗ trợ 32/95 hộ gia đình người có công với cách mạng xây 

dựng nhà ở (giai đoạn 2) theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ.  

3. Về sản xuất ngƣ, nông, lâm nghiệp 

 Thủy sản: Sản lượng khai thác ước đạt 6.000 tấn, lũy kế 49.148 tấn, đạt 106,6% 

kế hoạch (trong đó, cá ngừ đại dương 10.000 tấn). Thực hiện Quyết định số 

48/2010/QĐ-TTg: thẩm định 860 hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhiên liệu cho tàu cá (lũy kế 

                                           
1
04 hoa viên trước các khu tái định cư dọc QL1A tại xã Hoài Châu Bắc, Hoài Thanh Tây, Hoài Tân, Hoài Đức với tổng 

diện tích xây dựng 26.300 m
2
; 02 hoa viên trước Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn và trước Đồng Đất Chai xã Hoài 

Thanh Tây; 01 công trình đèn hoa trang trí 11.000m
2
.  
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5.060 hồ sơ); chi trả 78,6 tỷ đồng hỗ trợ cho ngư dân (lũy kế 391,617 tỷ đồng). Tiếp 

tục tổ chức tuyên truyền Luật Thủy sản, Nghị định số 42/2019/NĐ-CP về quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Từ ngày 01-07/10/2019, xác 

nhận nguyên liệu thủy sản khai thác của 08 công ty với khối lượng 300 tấn, từ ngày 

8/10/2019, dừng xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác tại Cảng cá Tam Quan theo 

Công văn 5271/UBND-KT ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh. Thu hoạch tôm nuôi vụ 

phụ 106,6/119 ha, đạt 89,6% diện tích thả nuôi, sản lượng 856,5 tấn.  

 Trồng trọt, thủy lợi: Thu hoạch cây trồng vụ Mùa: Cây lúa 800/1.658,1 ha, đạt 

48,2%, năng suất ước đạt 48 tạ/ha; cây ngô 300/481,3 ha, đạt 62,3%, năng suất ước đạt 

59 tạ/ha; cây lạc 80/130,6 ha, đạt 61,2%, năng suất ước đạt 23 tạ/ha. Lượng nước ở 

các hồ chứa 10,7% dung tích thiết kế. Triển khai phương án PCTT và TKCN năm 

2019; kiểm tra, chuẩn bị vật tư, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác PCTT và 

TKCN trước mùa mưa bão. Phê duyệt 34 hộ dân khối 3, thị trấn Bồng Sơn đến Khu 

tái định cư vùng thiên tai Bàu Rong. 

Chăn nuôi - Thú y: Đàn trâu, bò duy trì ổn định, đàn gia cầm đạt khá; giá heo 

hơi tăng cao (giá khoảng từ 45.000 - 51.000 đồng/kg). Trong tháng, có 267 con heo 

mắc bệnh dịch tả heo Châu Phi (lũy kế từ ngày 05/6 đến ngày 23/10/2019, có 12 

xã/44 thôn/360 hộ có heo bị bệnh dịch tả heo Châu Phi, đã tiêu hủy 2.620 con heo, 

tổng trọng lượng 115.599 kg, tổng số tiền đã hỗ trợ trên 3 tỷ đồng (3 đợt)). Triển khai 

tiêm phòng vaccine đợt 2/2019: Tiêm vaccine LMLM cho 9.127 con trâu, bò, đạt 

32,6% tổng đàn, 2.443 con heo, đạt 16,9% đàn heo nái và đực giống; tiêm vaccine cúm 

gia cầm cho 44.075 con gà, vịt, đạt 100% diện tiêm. 

Lâm nghiệp: Khai thác rừng trồng khoảng 650 ha, sản lượng ước đạt 53.300 m
3
, 

đạt 71,3% kế hoạch năm. Thực hiện tốt công tác quản lý giống cây lâm nghiệp. Tổ 

chức kiểm tra, truy quét, tuần tra bảo vệ rừng 07 đợt tại xã Hoài Đức, phát hiện phá 

hủy 04 lò than trái phép, 200 kg than hầm. Tiếp tục thực hiện bảo vệ và khoanh nuôi 

tái sinh tự nhiên diện tích 2.104,56 ha.  

4. Xây dựng nông thôn mới 

Tiếp tục thực hiện quy trình đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bình Định 

theo Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ 

tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm theo Quyết 

định số 1048/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Phê duyệt danh 

mục vốn phát triển sản xuất cho các xã tại Quyết định 288/QĐ-UBND ngày 

25/01/2019 của UBND tỉnh. 

5. Tài nguyên và môi trƣờng 

Thẩm định 15 phương án bồi thường, thu hồi 133.447m
2 

đất để giải phóng mặt 

bằng; thông báo thu hồi đất để gải phóng mặt bằng xây dựng 03 công trình, diện tích 

141.784,2 m
2
. Cấp mới 55 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Giao đất ở và đất ở 

tái định cư cho 06 hộ gia đình, cá nhân tại xã Hoài Thanh, tổng diện tích 5.265,2 m
2
. 

Thu hồi 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định. Thu hồi 

đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đã cấp cho nhóm hộ trồng rừng 

do ông Dương Đình Tá làm đại diện tại thôn Diêu Quang, xã Hoài Hải.  
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Xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 Công ty
2
, số tiền 20 triệu đồng. Xác 

nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án
3
. Kiểm tra, chỉ đạo UBND xã Hoài Đức 

lập thủ tục xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi san ủi mặt bằng trên diện tích 

đất trồng rừng sản xuất tại thôn Văn Cang, xã Hoài Đức.  

6. Về đầu tƣ xây dựng và phát triển quỹ đất 

Chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, nhất là các 

công trình trọng điểm
4
. Trình UBND tỉnh phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật 

06 công trình
5
. Tổ chức lựa chọn nhà thầu 05 công trình. Tiếp tục hoàn thiện thủ tục 

chuẩn bị đầu tư xây dựng mới các công trình theo kế hoạch
6
. Bàn giao mặt bằng thi 

công các công trình: Kè ngăn lũ khu dân cư Phú An – Hoài Hương (giai đoạn 2) 

(phần hạng mục bổ sung); Sửa chữa, nâng cấp Đập Bàu Sấm, xã Hoài Sơn; Kè chống 

xói lở và hệ thống ngăn mặn thôn Trường Xuân Tây, xã Tam Quan Bắc; Khu dân cư xã 

Tam Quan Bắc; Hạng mục hệ thống thoát nước; Mở rộng tuyến đường DH 09B Phụng 

Du - Túy Sơn... UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi và giao 19.285,9 m
2 

đất để 

xây dựng 03 khu dân cư
7
. Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở đợt 2 

năm 2019 với diện tích 13.019,8 m
2

 (69 lô).  

 Công tác bồi thƣờng giải phóng mặt bằng: Thành lập Hội đồng GPMB 

các công trình: Tuyến đường ven biển (ĐT639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu 

Thiện Chánh. Ban hành quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc 

đối với 01 hộ gia đình, cá nhân
8
 do giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Đường 

số 8 và hệ thống thoát nước dọc đường vào Cụm công nghiệp Hoài Tân. Phê duyệt 

Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 143 hộ bị ảnh hưởng với diện 

tích 94.914,2 m
2 

thuộc 07 công trình với tổng giá trị trên 22,3 tỷ đồng.   

7. Tài chính - ngân sách 

Tổ chức sơ kết công tác chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách huyện 9 

tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2019. Tổng thu ngân 

sách phát sinh trên địa bàn huyện ước đạt 430,6 tỷ đồng, đạt 116% dự toán năm; 

trong đó: tiền thuê đất 15,6 tỷ đồng (223%), tiền cấp quyền sử dụng đất 239,3 tỷ đồng 

(172%), thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 108,1 tỷ đồng (73%), thuế thu 

nhập cá nhân 17,9 tỷ đồng (78%). Tổng chi ước 823,9 tỷ đồng, chiếm 120% dự toán 

                                           
2
 Công ty TNHH Thủy sản Ngọc Hà tại Khu chế biến thủy sản tập trung Tam Quan Bắc. 

3
 Cửa hàng xăng dầu Lan Anh của Công ty TNHH TMVTXD Lan Anh. 

4
 Tuyến đường từ QL1 cũ đến Gò Dài và khu dân cư dọc tuyến; Khu tái định cư vùng thiên tai Bàu Rong; Hạ tầng kỹ 

thuật khu hành chính - dịch vụ và dân cư tuyến đường Bạch Đằng (kỳ 2 - giai đoạn 1) và (giai đoạn 2); Đường kết nối 

QL1 cũ và QL mới tại Km1145+540, thị trấn Bồng Sơn; Di tích lịch sử địa điểm lưu niệm cuộc biểu tình năm 1931 tại 

cây số 7 Tài Lương; Quảng Trường huyện Hoài Nhơn.... 
5
 Sửa chữa, nâng cấp đập Chùa, xã Hoài Hảo; Kè chống sạt lở bờ sông, đoạn từ thôn Mỹ Thọ tiếp giáp thôn Khánh Trạch, 

xã Hoài Mỹ - Hạng mục: Bổ sung đoạn kè dài khoảng 960m; Di tích lịch sử địa điểm lưu niệm cuộc biểu tình năm 1931 

tại cây số 7 Tài Lương; Quảng trường huyện Hoài Nhơn; Đường kết nối QL1 cũ và QL mới tại Km1145+540, thị trấn 

Bồng Sơn; Bổ sung hạng mục Nhà hiệu bộ thuộc Trường Tiểu học số 1 Tam Quan và Trường THCS Hoài Hương.... 
6
 Đường tránh đường Trần phú, Tam Quan; Cảng cá tổng hợp (Khu E), Tuyến đường từ cầu Thiện Chánh đến Gò Dài; 

Đường số 9 và khu dân cư dọc tuyến, thị trấn Tam Quan; Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ cầu chui Quốc lộ 1 cũ đến 

đường bê tông Trường Xuân Đông; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và dự án đầu tư xây dựng công trình nâng 

cấp, mở rộng Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi và Hạng mục: San lấp mặt bằng mở rộng Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi; 

Nạo vét khu neo đậu, tránh trú bão tàu thuyền cửa biển Tam Quan; Cảng cá Tam Quan.... 
7
 Khu dân cư xã Hoài Châu (đợt 1) với diện tích 1.956,8 m

2
; Khu dân cư xã Hoài Đức với diện tích 6.079,1 m

2
; Khu tái 

định cư vùng thiên tai Bàu Rong (đợt 1) với diện tích 11.250 m
2
. 

8
 Bà Lê Thị Phượng, thường trú tại: Thôn Giao Hội 1, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đang sử dụng 

thửa đất số 66, tờ bản đồ số 12 (bản đồ VN-2000), xã Hoài Tân. 
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năm, trong đó chi đầu tư phát triển 187 tỷ đồng, chiếm 118%; chi thường xuyên 

630,1 tỷ đồng, chiếm 122% kế hoạch. Cấp phép 96 trường hợp đăng ký kinh doanh 

(đăng ký lần đầu 66 hộ); thu hồi 11 trường hợp ngừng hoạt động kinh doanh. 

8. Về văn hóa - xã hội  

- Văn hóa - thông tin - thể thao- du lịch: Tuyên truyền các ngày kỷ niệm như: 

ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10), ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), ngày 

thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10)…; Tổ chức Hội nghị chuyên đề 

Phát triển du lịch huyện Hoài Nhơn gắn với định hướng phát triển du lịch cuṃ phía 

Bắc tỉnh Bình Định năm 2019. Tổ chức Đoàn phúc tra, thẩm định đánh giá phong 

trào xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh 

đô thị”, “Thôn, khối văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 

năm 2019. Tiếp tục đôn đốc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện kế hoạch “Ngày chủ 

nhật xây dựng huyện Hoài Nhơn xanh, sạch, đẹp”. Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện 

Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang. Triển khai sử dụng chứng thư số, trình văn bản chữ 

ký số. Kiểm tra, chấn chỉnh việc đặt bảng hiệu quảng cáo gây mất mỹ quan. Xác 

minh làm rõ hành vi vi phạm trên mạng xã hội. Tham gia Liên hoan Gia đình văn hóa 

tỉnh Bình Định lần thứ V – năm 2019, kết quả giải B.  

Ban hành kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận bằng công nhận Di tích lịch sử địa đạo 

Gò Quánh, xã Hoài Thanh. Phối hợp với Ban quản lý Di tích tỉnh xác định diện tích đất 

đối với Di tích Nơi thành lập lực lượng vũ trang tỉnh và Nhà tù Tam Quan; theo dõi việc 

tôn tạo các Di tích bãi biển Lộ Diêu – Nơi cập bến tàu không số (Hoài Mỹ), Nhà thờ 

Thác Đá Hạ (Hoài Đức). Tham gia giải Bóng đá nam cấp tỉnh, kết quả đạt giải nhì; tổ 

chức thành công giải Bóng chuyền nữ cấp huyện, kết quả: giải nhất xã Hoài Phú, giải 

nhì xã Tam Quan Bắc, giải ba: Trường THPT Lý Tự Trọng và xã Hoài Tân. 

- Giáo dục và đào tạo: Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động năm học 2019 – 2020. Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận 03 trường (TH số 1 

Hoài Hảo; TH số 1 Hoài Mỹ và TH Hoài Châu) đạt chất lượng giáo dục cấp độ III. 

Triển khai công tác phổ cập giáo dục cho các bậc học. Kiểm tra 05 nhóm trẻ tư thục và 

công tác dạy thêm, học thêm trong nhà trường tại 02 trường, kết quả trường THCS 

Tam Quan thực hiện đúng quy định, trường THCS Hoài Tân thực hiện chưa đúng quy 

định. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh. 

 - Y tế: Dịch bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng tăng
9
. Trong tháng, mắc mới 

100 ca sốt xuất huyết, phát sinh 08 ổ dịch, tăng 21 ca, giảm 01 ổ dịch so với tháng 

trước (lũy kế 985 ca, 64 ổ dịch). Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh sốt xuất huyết, giám sát và xử lý kịp thời các ca bệnh; lập kế hoạch xử lý 

chủ động tại các xã Hoài Châu Bắc, Tam Quan Bắc và thị trấn Tam Quan. Cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 13 cơ sở (lũy kế 60 cơ sở). Thành lập 

Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020. 

- Lao động - thương binh và xã hội, chữ thập đỏ, BHXH: Xây dựng Đề án hỗ 

trợ xóa nghèo đối với hộ gia đình có công cách mạng thuộc hộ nghèo huyện Hoài 

                                           
9
 Tập trung các xã, thị trấn: Hoài Hương, Hoài Châu Bắc, Hoài Hảo, Bồng Sơn, Tam Quan Nam, Tam Quan Bắc, Tam 

Quan,… 
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Nhơn, giai đoạn 2019 – 2020. Triển khai công tác hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở 

cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ nguồn Quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh 

giai đoạn 2016 – 2020. Ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng 

giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới huyện Hoài Nhơn năm 2019. Tổ chức 

cho 116 người có công cách mạng và thân nhân đi điều dưỡng tập trung trong và 

ngoài tỉnh. Điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có mức sống trung bình 

năm 2019. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng 205 suất quà cho người nghèo, 

khuyết tật; kinh phí trên 102,5 triệu đồng (mỗi suất trị giá trên 500.000 đồng)
10

 và 12 

suất học bổng cho học sinh nghèo, học giỏi, kinh phí 18 triệu đồng (mỗi suất 1,5 triệu 

đồng)
11

. Tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 4, thu được 347 đơn vị máu. Đến ngày 

22/10/2019, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 91,1%; BHXH bắt buộc đạt 95,2%, 

BHXH tự nguyện đạt 95,5%. 

9. Về quốc phòng - an ninh 

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu 

trên địa bàn huyện. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân 

nhập ngũ; chốt danh sách và phát lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 

2020. Tổ chức phát động thi đua chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ 

trang Quân khu lần thứ XVI và kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang 

Quân khu (16/10/1945-16/10/2019). Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-

NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

Tàu cá của ngư dân hành nghề trên biển bị nước ngoài bắt giữ: 01 vụ/01 tàu 

cá/05 ngư dân
12

. Tai nạn trên biển xảy ra 04 vụ (ngư dân bị rơi xuống biển mất tích 

01 vụ/01 người, ngư dân bị bệnh: 01 vụ/01 người, tàu cá bị chìm: 01 vụ/01 tàu, tàu cá 

bị hỏng máy: 01 vụ/01 tàu), so với tháng trước giảm 02 vụ, tăng 01 tàu cá bị chìm, 

tăng 01 người bị mất tích. 

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Vi phạm 

pháp luật về trật tự xã hội xảy ra 03 vụ/05 đối tượng
13

 (so với tháng trước giảm 05 vụ, 

28 đối tượng ). Tai nạn giao thông xảy ra 05 vụ, làm chết 01 người, bị thương 09 

người (so với tháng trước tăng 05 vụ, 01 người chết, 09 người bị thương); tự tử xảy ra 

01 vụ, chết 01 người (Hoài Xuân). Tổ chức kiểm tra 25 cơ sở kinh doanh ngành nghề 

có điều kiện và 03 hộ cho thuê trọ, phát hiện 01 trường hợp vi phạm; kiểm tra an toàn 

về phòng cháy chữa cháy 13 cơ sở. Triển khai thực hiện công tác tuyển chọn công 

dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020. 

10. Công tác xây dựng chính quyền 

Trình UBND tỉnh kết quả rà soát, đánh giá tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở 

hạ tầng của 11 khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thị xã Hoài Nhơn; thông qua 

Ban Thường vụ Huyện ủy Đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị 

                                           
10

 Do trụ trì hòa thượng Thích Huệ Thành và Đại đức Thích Huệ Nhựt ở Đạo tràng Chùa Sùng Đức quận 6 – Tp. Hồ 

Chí Minh tài trợ. 
11

 Do “Quỹ học bổng Vingroup” trao tặng. 
12

 Tàu cá BĐ 97277 TS do ông Trương Văn Sơn (SN 1970) trú ở thôn Tân Thành, xã Tam Quan Bắc làm chủ kiêm 

thuyền trưởng, gồm có 05 lao động, hành nghề câu cá ngừ đại dương, bị Đài Loan bắt giữ và xử phạt. 
13

 Trộm cắp tài sản 02 vụ/03 đối tượng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01 vụ/02 đối tượng. Hậu quả: Thiệt hại về tài sản 01 

xe mô tô, 401 kg sắt và khoảng 05 triệu đồng tiền mặt. 
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xã Hoài Nhơn. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 06 công chức địa chính 

cấp xã. Tổ chức tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức huyện Hoài Nhơn năm 

2019 đối với 24 chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung. Trình đề nghị giải quyết chính sách tinh 

giản biên chế cho 13 viên chức ngành Giáo dục theo Nghị định 108. Triển khai xây 

dựng phần mềm một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã. Ban hành kế hoạch khảo sát, 

đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

các xã, thị trấn. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 

của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Lập hồ sơ trình 

xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới cho Nhân dân và cán bộ 

huyện Hoài Nhơn. 

Kết luận cuộc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện kết luận của UBND 

huyện; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các xã: Hoài Mỹ, Hoài Hải, Hoài Xuân, Hoài 

Thanh Tây, Tam Quan Nam. Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của ông Hồ 

Đức Khanh (khối 8, thị trấn Tam Quan). Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

pháp luật Nước cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019; Hội nghị tập huấn 

kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải cho 196 hòa giải viên cơ sở. 

Trong tháng, có 27 lượt người đến Trụ sở tiếp công dân huyện để trình bày khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp nhận 41 

đơn thư, giảm 20 đơn so với tháng trước. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn, UBND các xã, thị trấn kiểm tra, giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết 

theo quy định. 

* Tồn tại, hạn chế: Chưa tập trung thu hút các doanh nghiệp tiềm năng vào cụm 

công nghiệp. Tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, cụm công nghiệp, kênh 

mương Lại Giang chưa xử lý triệt để. Tiến độ GPMB chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi 

công công trình và chậm bàn giao đất cho nhà đầu tư. Chậm triển khai xây dựng bê tông 

xi măng GTNT, trồng cây xanh dọc các tuyến đường trục chính, hoa viên dọc QL1A. 

Thu thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt thấp. Dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến 

phức tạp. Tàu cá ngư dân hành nghề trên biển tiếp tục bị nước ngoài bắt giữ; tình hình tai 

nạn trên biển tiếp tục xảy ra. 

II. CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 11/2019 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn ngoài công tác 

thường xuyên, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Phòng Kinh tế: Tăng cường công tác quản lý các cụm công nghiệp, tạo điều 

kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư có dự án phù hợp 

lấp đầy các cụm công nghiệp hiện có, nhất là CCN Hoài Hương. Tăng cường quản lý 

nhà nước về an toàn thực phẩm ngành công thương; kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, giá 

cả thị trường, tín dụng đen. Rà soát tình hình sử dụng lao động của hộ kinh doanh; 

khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp khi 

có sử dụng từ 10 lao động trở lên. 

Tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 

2019, triển khai biện pháp sản xuất vụ Xuân, Đông Xuân 2019-2020. Hướng dẫn thu 

hoạch cây trồng vụ Mùa 2019. Chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ Xuân và Đông Xuân 

2019-2020. Phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh dịch tả heo Châu Phi; 
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kịp thời hỗ trợ cho người chăn nuôi có heo chết phải tiêu hủy. Đôn đốc các xã xây 

dựng kiên cố hóa kênh mương năm 2019. Tiếp tục tổng hợp xây dựng phương án sản 

xuất kinh doanh năm 2019 và phương án bảo vệ an toàn hồ đập trước mùa mưa lũ. Đẩy 

mạnh công tác quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất - kinh doanh giống cây lâm 

nghiệp. Phối hợp thẩm định hồ sơ theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ, Nghị định số 67/2014/NĐ-CP và Nghị định 17/2018/NĐ-CP của Chính 

phủ. Tuyên truyền ngư dân không xâm phạm lãnh hải nước ngoài. Hướng dâñ quản lý, 

chăm sóc tôm nuôi vu ̣phụ. Tổ chức trực ban 24/24 về công tác phòng chống thiên tai; 

kiểm tra công tác PCTT và TKCN trước mùa mưa bão. Tiếp tục duy trì, củng cố và 

nâng cao các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

của huyện; đẩy mạnh chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Phối hợp với phòng 

Quản lý đô thị xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận Quyết định công nhận huyện 

Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới và đô thị loại IV. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: Phối hợp tổ chức công tác phòng trừ sâu 

bệnh cây trồng, phòng chống dịch bệnh động vật. Theo dõi, hướng dẫn thực hiện 

đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch LMLM, dịch tả heo Châu Phi. Tiếp tục tổ 

chức tiêm phòng đợt 2/2019 đạt tỷ lệ quy định. Thực hiện tốt và tổ chức hội thảo đầu 

bờ các mô hình khuyến nông, lâm, ngư nghiệp, khoa học công nghệ năm 2019; xây 

dựng kế hoạch chương trình khuyến nông, lâm, ngư năm 2020. 

3. Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan: Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý, 

sắp xếp tàu thuyền, vệ sinh môi trường, phương án PCCC tại âu tàu Tam Quan; tổ 

chức lai dắt, đảm bảo an toàn cho tàu cá khi ra, vào cửa biển Tam Quan. Phối hợp 

tuyên truyền khắc phục tình trạng ngư dân xâm phạm lãnh hải nước ngoài. Triển khai 

phương án phòng cháy, chữa cháy khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan. Phối 

hợp với UBND xã Tam Quan Bắc xây dựng phương án thu gom rác khu dân cư tiếp 

giáp âu tàu Tam Quan. 

4. Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ: Hướng dẫn chăm sóc, khai thác 

rừng trồng theo kế hoạch. Đôn đốc các xã, thị trấn và các chủ rừng tăng cường công tác 

PCCC rừng. Duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp về công tác quản lý, bảo vệ rừng 

giáp ranh giữa huyện Hoài Nhơn và An Lão. Phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đức Phổ 

(Quảng Ngãi) ký kết kế hoạch quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, quản lý lâm sản và 

phòng cháy, chữa cháy rừng vùng giáp ranh giữa 02 huyện và triển khai thực hiện hiệu 

quả. Phối hợp các ngành nội chính điều tra và xử lý dứt điểm các vụ cháy rừng.  

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn 

thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2019. Hoàn thiện hồ sơ báo cáo kết quả điều 

tra bổ sung các loại đất trên địa bàn huyện định kỳ 5 năm. Triển khai và tổng hợp danh 

mục công trình, dự án sử dụng đất năm 2020. Đôn đốc UBND các xã, thị trấn giải 

quyết một số tồn tại về đất đai như: xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, đất công ích, 

trồng cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp, đất xâm phụ canh; cấp GCN QSD đất lâm 

nghiệp. Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện cam kết bảo vệ 

môi trường theo quy định. Kiểm tra, xử lý ô nhiễm môi trường (nhất là trên kênh Lại 

Giang, dọc sông Thiện Chánh, cơ sở chăn nuôi trong khu dân cư, cơ sở sản xuất, cụm 

công nghiệp). Tiếp tục giám sát ô nhiễm môi trường tại nhà máy của Công ty CP 

Nguyệt Anh; Công ty Chế biến rác thải Duy Anh. Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác 

khoáng sản. 
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6. BQL Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất: Xây dựng kế hoạch cụ thể, 

đồng thời đẩy nhanh tiến độ GPMB và thi công công trình. Hoàn thiện các thủ tục 

chuẩn bị đầu tư và tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công các công trình theo 

kế hoạch. Bàn giao mốc giới GPMB công trình: Đường tránh đường Trần Phú, Tam 

Quan, Ni đường Bình Chương - Hoài Hải (đoạn từ đập Lại Giang đến ĐT639). Hoàn 

thiện hồ sơ, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở những nơi đủ điều kiện.  

7. Phòng Quản lý đô thị: Tổ chức công bố Đồ án quy hoạch chung đô thị Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035; Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị 

Hoài Nhơn; Chương trình phát triển đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035 và Đề án đề 

nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đạt tiêu 

chuẩn đô thị loại IV. Tổ chức thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 khu dân cư, nhà ở xã hội và bến xe Bồng Sơn. Trình sở xây dựng có văn bản 

thỏa thuận về việc triển khai lập các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, các đô thị hạt 

nhân của huyện và dự kiến các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn sau khi Bộ Xây dựng 

công nhận đô thị loại IV. Triển khai đầu tư xây dựng các công trình chỉnh trang đô thị, 

hạ tầng kỹ thuật đô thị được UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư. Tăng cường chỉ 

đạo các xã, thị trấn triển khai trồng cây xanh, xây dựng điện chiếu sáng, thảm bê tông 

nhựa các tuyến đường. Tham mưu UBND huyện có quy định về quản lý hoạt động 

các nhà thầu xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn huyện; phê duyệt Phương án hoạt 

động tự chủ theo hướng cung ứng các dịch vụ công do Nhà nước đặt hàng tự đảm bảo 

kinh phí thuộc Đội Quản lý trật tự đô thị. 

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế: Tổng hợp tình hình thu quỹ phòng 

chống thiên tai năm 2019. Thông qua UBND huyện số liệu xây dựng các chỉ tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020. Tập trung rà 

soát, kiểm tra, giám sát kê khai, khẩn trương đôn đốc thuế, kết hợp nhiều biện pháp 

quyết liệt trong thu hồi nợ đọng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu, đặc biệt là thu 

thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh. Thực hiện đồng bộ các biện pháp chống 

thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách, tập trung vào các lĩnh vực thất thu lớn như: 

kinh doanh vận tải, xăng dầu, khai thác khoáng sản, xây dựng nhà ở riêng lẻ... 

9. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế: Giám sát chặt chẽ, thực hiện các giải pháp khống 

chế dịch bệnh sốt xuất huyết, nhất là tại các xã Hoài Châu Bắc, Hoài Thanh và Hoài 

Hương; giám sát các dịch bệnh khác như thủy đậu, tay, chân, miệng, cúm A ở 

người.... Tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người, Ban 

Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm của huyện tổ chức Hội nghị mở 

rộng đánh giá tình hình hoạt động 10 tháng đầu năm và triển khai giải pháp các tháng 

cuối năm. Tham mưu UBND huyện xử lý trường hợp hành nghề khám chữa bệnh sai 

quy định theo tại xã Hoài Hương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra vệ sinh an 

toàn thực phẩm, nhất là thực phẩm không rõ nguồn gốc, các quán ăn tự phát ... Kiểm 

tra, giám sát các cơ sở, người hành nghề y, dược tư nhân, kinh doanh mỹ phẩm và 

thực phẩm chức năng.  

10. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH-TT-TT: Tuyên truyền các ngày 

lễ, kỷ niệm trong tháng 11. Tổ chức các buổi truyền thông triển khai thí điểm “Bộ 

tiêu chí ứng xử trong gia đình”, tuyên truyền hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo 

lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11; thu thập, báo cáo thống kê số liệu gia đình, 

bạo lực gia đình năm 2019. Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức 
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triển khai định hướng phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; 

hoàn thành tập gấp thông tin du lịch huyện Hoài Nhơn; triển khai thực hiện Nghị định 

số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ 

karaoke, dịch vụ vũ trường; báo cáo đánh giá kết quả ứng dụng CNTT huyện năm 

2019; công nhận các danh hiệu đạt chuẩn văn hóa năm 2019, phong trào “Sáng, xanh, 

sạch, đẹp, an toàn, văn minh” năm 2019. Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, nhất là việc sử dụng chứng thư số; triển 

khai sử dụng phần mềm một cửa điện tử. Tăng cường công tác quản lý hoạt động 

quảng cáo, rao vặt. Phối hợp với Công an huyện tiếp tục xác minh làm rõ hành vi vi 

phạm trên mạng xã hội.  

Phối hợp tổ chức Lễ đón nhận bằng công nhận Di tích lịch sử địa đạo Gò Quánh, 

xã Hoài Thanh; hoàn thiện hồ sơ trình xếp hạng Di tích đối với Nơi thành lập lực 

lượng vũ trang tỉnh và Nhà tù Tam Quan; theo dõi việc tôn tạo các Di tích bãi biển 

Lộ Diêu – Nơi cập bến tàu không số (Hoài Mỹ), Nhà thờ Thác Đá Hạ (Hoài Đức); 

hoàn thiện thiết kế dự toán tôn tạo Di tích chiến thắng trận tập kích trụ sở ngụy quyền 

xã Hoài Sơn năm 1961. Tổ chức các giải thể thao cấp huyện và tham gia các hoạt 

động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cấp tỉnh tổ chức. 

 11. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm GDNN-GDTX: Tổ chức các hoạt 

động nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. 

Xây dựng kế hoạch giao kinh phí năm 2020 cho các trường. Tăng cường kiểm tra các 

nhóm trẻ tư thục, cơ sở dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường; kiểm tra 

chuyên môn 3 cấp. Tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9, thi KHKT dành cho học sinh lớp 

8, 9 cấp huyện. Đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của UBND huyện về việc hạn chế tình 

trạng học sinh bỏ học. 

12. Phòng Lao động - TB và XH, Hội Chữ thập đỏ huyện, Bảo hiểm xã hội: Báo 

cáo kết quả thực hiện việc thu thập thông tin cung, cầu lao động năm 2019. Giám sát, 

thanh quyết toán kinh phí các lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông 

thôn. Tham mưu UBND huyện tổ chức đấu thầu quà tết Nguyên đán 2020 tặng các gia 

đình thờ cúng liệt sĩ, thờ cúng Mẹ VNAH; phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và hộ gia đình làm kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống 

trung bình năm 2019. Xây dựng kế hoạch và vận động “Tết vì người nghèo và nạn 

nhân chất độc da cam”. Tổ chức tuyên truyền đối thoại chính sách BHXH tự nguyện, 

BHYT hộ gia đình. 

13. Thanh tra huyện: Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, 

sử dụng đất đai của UBND xã Hoài Mỹ. Tham mưu UBND huyện kế hoạch thanh tra 

năm 2020; báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

phòng chống tham nhũng năm 2019; ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại của ông 

Nguyễn Chuyên (khối 8, thị trấn Tam Quan) và ông Nguyễn Kết (thôn Văn Cang, xã 

Hoài Đức). Tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát đơn của ông Đinh Thanh Tiến và một số 

công dân ở thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ. 

14. Phòng Tư pháp: Báo cáo thống kê công tác tư pháp, tổng kết công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2019. Tiếp tục tổ chức kiểm tra công tác tư pháp tại các 

xã, thị trấn. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật trên địa bàn huyện. 
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15. Phòng Nội vụ: Tham mưu UBND huyện tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình 

HĐND cấp xã, huyện ban hành nghị quyết về Đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn và 

các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn; tổ chức thi tuyển viên chức huyện Hoài Nhơn 

năm 2019; Ban hành quyết định điều động công tác đối với công chức địa chính cấp 

xã; quyết định điều chỉnh Bảng tiêu chí, thang điểm thi đua đối với 02 khối thi đua 

thuộc huyện. Triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ 

sở và công tác dân vận chính quyền năm 2019. Thẩm định, đánh giá chỉ số cải cách 

hành chính; đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019. 

Hướng dẫn đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở; đánh giá, phân loại cán bộ, công 

chức, viên chức năm 2019. 

16. Ban Chỉ huy quân sự huyện: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, 

bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu. Tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và 

hoàn chỉnh hồ sơ trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020. Tiếp tục phối hợp thực 

hiện tốt Quy chế phối hợp theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP.  

17. Công an huyện: Tăng cường theo dõi, dự báo nắm tình hình trên lĩnh vực an 

ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, các đối tượng chính trị trọng điểm, đoàn nước ngoài; 

công tác tấn công, trấn áp tội phạm. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyển chọn 

công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020. Đẩy mạnh công 

tác đấu tranh với hoạt động tín dụng đen, tội phạm băng nhóm, tội phạm và tệ nạn ma 

túy…Duy trì có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn 

giao thông. Tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở. Tham 

mưu UBND huyện tổng kết hoạt động các Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn 

xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, Ban an toàn giao 

thông, Quy chế phối hợp theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP. Tổ chức Hội nghị tổng kết 

phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ Quốc”. 

18. Đồn Biên phòng Tam Quan Nam: Tuyên truyền, vận động ngư dân vươn 

khơi bám biển, tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; không xâm 

phạm vùng biển nước ngoài. Tuyên truyền Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy 

sản. Tăng cường tuần tra, ngăn chặn, xử lý các phương tiện đánh bắt không đúng 

luồng, lạch; phương tiện sử dụng chất nổ để đánh bắt hải sản trái phép. Kiểm tra, 

kiểm soát, quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra vào cảng cá Tam Quan. Thường xuyên theo 

dõi diễn biến thời tiết, kiểm đếm số lượng tàu thuyền đang hoạt động trên các vùng 

biển; kịp thời kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú khi có mưa, bão./. 

Nơi nhận:      
- UBND tỉnh (b/c);     

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Thành viên UBND huyện: 

- Các phòng, ban huyện; 

- Trang thông tin điện tử UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- LĐVP, CV; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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