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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Phạm Trương  

tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm,  

triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

 

Ngày 15/7/2021, tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã, Chủ tịch UBND thị xã 
- Phạm Trương chủ trì hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, 
triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Thành phần dự họp tại điểm 
cầu các xã, phường có: Thường trực Thị ủy; Chủ tịch HĐND thị xã; Các Phó Chủ 
tịch UBND thị xã;  đại biểu lãnh đạo: UBMTTQVN, Ban Tuyên giáo, Ban Dân 
vận Thị ủy; các hội, đoàn thể thị xã; Ủy viên UBND, lãnh đạo các cơ quan thuộc 
UBND thị xã và cơ quan tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn thị xã; Ở xã, phường: 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN; lãnh đạo các hội, đoàn 
thể; Trưởng Trạm y tế. Sau khi nghe Văn phòng HĐND và UBND thị xã báo cáo, 
ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND thị xã kết luận như sau: 

Trong tháng 6 tháng đầu, trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến 
phức tạp đã tác động trực tiếp đến mọi mặt kinh tế - xã hội; UBND thị xã đã tập 
trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thực hiện nhiệm vụ, 
đạt được nhiều kết quả quan trọng, như:  

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Toàn thị xã 
kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế. Từ sau khi xuất hiện ca F0 đầu 
tiên tại phường Tam Quan Bắc, UBND thị xã tập trung mọi nguồn lực cho công 
tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo 
phòng, chống dịch của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thị ủy. Toàn thị xã đã 
huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tập trong công tác dập 
dịch, thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã theo tinh thần Chỉ thị số 
15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 
2805/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 và điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn 
cách xã hội theo Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh. Đến ngày 15/7/2021 chưa ghi nhận ca mắc dịch Covid – 19 trong 
cộng đồng.  

Giá trị sản xuất CN-TTCN tăng 14,7%, doanh thu thương mại tăng 17,2% 
so cùng kỳ. Thi công hoàn thành 22 công trình. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng 
cơ bản đạt 53,8% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn  
đạt 58% dự toán năm, tăng 44% so cùng kỳ. Sản lượng khai thác hải sản 6 tháng 
ước đạt 45,6% kế hoạch; sản lượng lương thực ước đạt 51,1% kế hoạch. Tập 
trung chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu 
cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức thành công Lễ đón 
nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới và phát động phong trào 
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thi đua toàn dân chung sức xây dựng thị xã Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại III 
giai đoạn 2021-2025. Trong điều kiện sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, nhưng 
công tác an sinh xã hội vẫn được đảm bảo; đời sống của đại bộ phận Nhân dân 
ổn định; công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền luôn được quan 
tâm…Nhằm phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 gắn với phòng chống dịch Covid-19, Thủ 
trưởng các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện tốt 
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội 
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, khẩn trương khắc phục, thực hiện 
hoàn thành những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm và tập trung thực hiện 
một số nội dung công tác trọng tâm trong thời gian đến, cụ thể: 

1. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường  

- Tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, kết hợp 
thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, 
nhưng vẫn luôn đặt tính mạng và sức khỏe của Nhân dân là trên hết, trước hết.  

- Tập trung rà soát đối tượng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đề nghị hỗ trợ 
theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/72021 của Chính phủ và Quyết định số 
23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, tuyệt đối tránh sai 
sót, không nảy sinh khiếu kiện sau này.  

- Rà soát các chỉ tiêu nghị quyết HĐND năm 2021, đặc biệt là các chỉ tiêu 
chưa đạt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng giải pháp thực hiện đạt và vượt 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Các phòng, 
ban nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho UBND thị xã, đảm bảo chất 
lượng và kịp thời. 

2. Phòng Kinh tế  

- Khẩn trương xây dựng giải pháp phát triển công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp, doanh thu thương mại, dịch vụ đảm bảo đạt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND 
năm 2021, báo cáo UBND thị xã trong ngày 16/7/2021.  

- Tăng cường hướng dẫn kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
và hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn và thực hiện nghiêm các biện pháp 
phòng chống dịch Covid-19. Khẩn trương phối hợp Sở Công thương đề nghị 
UBND tỉnh điều chỉnh mở rộng Cụm công nghiệp Ngọc Sơn; thành lập Cụm 
công nghiệp Giao Hội 2, đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Đệ Đức và Hoài 
Hương. Thu hút các nhà đầu tư có dự án phù hợp lấp đầy các cụm công nghiệp 
hiện có. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ổn định thị trường nhất là các 
mặt hàng y tế, nhu yếu phẩm, thực phẩm; đảm bảo tình hình an ninh lương thực, 
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  

- Tiếp tục thực hiện có hiện quả các biện pháp tháo gở thẻ vàng Châu Âu 
(IUU). Triển khai thực hiện kế hoạch trồng 01 triệu cây xanh, giai đoạn 2021-
2025. Xây dựng và triển khai Phương án phòng chống thiên tai TKCN và phòng 
thủ dân sự thị xã năm 2021. Tập trung thực hiện phương án chống hạn cho con 
người, vật nuôi và cây trồng. Tăng cường kiểm tra công trình trước lũ để đảm 
bảo an toàn trong mùa mưa lũ; đôn đốc các địa phương thực hiện tốt phương án 
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chú trọng phương châm “4 tại chỗ”. 
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- Triển khai sử dụng nhãn hiệu chứng nhận OCOP Việt Nam đối với sản 
phẩm được công nhận từ 3 sao trở lên, Rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công 
nhận xã Hoài Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.  

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: Tăng cường phòng, chống dịch 
bệnh cho vật nuôi, nhất bệnh Viêm da nổi cục có hiệu quả; công tác kiểm dịch, 
kiểm soát giết mổ và giám sát đàn gia súc, gia cầm. Khẩn trương tiêm phòng 
vaccine cho gia súc, gia cầm đợt 2/2021 và vaccine phòng bệnh Viêm da nổi cục 
đạt chỉ tiêu. Hướng dẫn chăm sóc gia súc, gia cầm nắng nóng mùa hè, rét lạnh 
mùa đông. 

4. Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan: Khẩn trương tham mưu UBND thị 
xã hoàn thiện hồ sơ và công bố Cảng cá Tam Quan đạt loại II. Tiếp tục thực hiện 
tốt công tác quản lý, sắp xếp tàu thuyền, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa 
cháy và mưa bão khu vực âu thuyền Tam Quan; phòng chống dịch Covid -19 tại 
cảng cá theo đúng qui định. 

5. Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ: Thực hiện tốt Quy chế 
phối hợp quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh giữa thị xã Hoài Nhơn và các địa 
phương lân cận. Chú trọng tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm 
pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. 

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Triển khai lập Quy hoạch sử dụng 
đất giai đoạn 2021 - 2030; thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Tiếp tục 
đôn đốc UBND các xã, phường chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, quản lý đất 
công ích, xử lý các trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp và lấn, chiếm 
đất theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ; báo cáo UBND thị xã các 
địa phương không thực hiện và đề xuất xử lý theo đúng quy định. Tăng cường 
kiểm tra, xử lý trường hợp gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện giải pháp bảo vệ 
môi trường dòng sông Lại Giang. Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng 
sản; xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái quy định pháp luật. 
Rà soát, đề xuất xử lý việc xây dựng trái phép nhà, quán ven biển, ven sông. Tập 
trung phối hợp các phòng, ban và UBND xã, phường liên quan xử lý dứt điểm 
các tồn đọng về đất đai tại các xã, phường, nhất là Hoài Hương và Hoài Mỹ.  

7. Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng 
mặt bằng, trong đó tập trung các công trình trọng điểm như: Đường tránh Trần 
Phú, Quảng trường Biển, Khu hành chính Bạch Đằng giải đoạn 2; đường trục 
chính thị xã nền đường rộng 30m, tuyến đường Năm Tấn, Cầu chuôi đi Trường 
Xuân, Chợ Bồng nối ĐT638...; Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công 
các công trình, nhất là các công trình trọng điểm đảm bảo an toàn trong mùa 
mưa lũ và đưa vào sử dụng trong dịp tết nguyên đán. Hoàn thiện hồ sơ quản lý 
chất lượng và nghiệm thu sử dụng công trình. Đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư 
thực hiện các dự án thương mại, dịch vụ, bất động sản. Tổ chức đấu giá quyền 
sử dụng đất theo kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ lập các bước thủ tục để đấu giá 
quyền sử dụng, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra.  

8. Phòng Quản lý đô thị: Khẩn trương hoàn thành giải pháp xây dựng 
hoàn thành và nâng cao các tiêu chí đô thị loại IV; đồng thời xây dựng các giải 
pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch xây dựng thị xã Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị 
loại III giai đoạn 2021 - 2025 và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 
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2035. Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch, đặc biệt 
là mục tiêu phát triển đô thị loại III, đánh giá điểm các chỉ tiêu hàng quý, báo 
cáo, đề xuất UBND thị xã để tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo 
đạt các tiêu chí theo kế hoạch. Tập trung công tác thẩm định đồ án quy hoạch 
chi tiết 1/500, nhất là các dự án kêu gọi đầu tư đảm bảo thời gian và chất lượng 
theo quy định. Hoàn thành đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 đô thị Bồng Sơn, 
Tam Quan, Hoài Hương, Hoài Thanh Tây; triển khai lập nhiệm vụ và hồ sơ quy 
hoạch phân khu 1/2000 các phường còn lại.  

Chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề của HĐND thị xã về 
cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dọc các tuyến đường. Theo dõi, đôn 
đốc các xã, phường thực hiện có hiệu quả Quyết định số 94/2020/QĐ-UBND 
ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình bê tông hóa 
giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch duy tu, bảo dưỡng các 
tuyến đường giao thông theo dự án Lramp hàng năm. Quản lý, sử dụng có hiệu 
quả các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước. Tăng cường quản lý nhà nước 
trên các lĩnh vực trật tự đô thị, trật tự xây dựng theo quy định. Tập trung xử lý 
các trường hợp xây dựng nhà trái phép theo quy định. 

9. Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế: Tiếp tục thực hiện đề án 
chống thất thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh. Quản lý thu, chi 
ngân sách chặt chẽ, hợp lý giữa chi thường xuyên và đầu tư phát triển; thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách; ưu tiên chi các hoạt động 
phòng chống dịch bệnh Covid -19. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn 
đầu tư xây dựng cơ bản. Theo dõi kết quả kê khai thuế của người nộp thuế; kiểm 
tra, kịp thời ngăn chặn hành vi trốn thuế, gian lận thuế. 

10. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế: Tập trung mọi nguồn lực thực hiện 
quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp dập dịch Covid-19 theo chỉ đạo của các cấp. 
Nâng cao chất lượng tham mưu UBND thị xã về chuyên môn ngành Y tế trong 
công tác phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo tính chính xác, kịp thời, toàn 
diện, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, nhất là việc cập nhật, 
hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, của 
UBND tỉnh và Sở Y tế… 

Giám sát chặt chẽ, thực hiện các giải pháp khống chế dịch bệnh sốt xuất 
huyết. Tăng cường kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân; công tác đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ 
sở y tế. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kết hợp chủ động triển khai có hiệu 
quả các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ. 

11. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH-TT-TT: Đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền tiếp tục thực hiện quyết liệt nhiệm vụ “kép”, vừa chống 
dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác thông tin, 
tuyên truyền trực quan, treo Quốc kỳ nhân các ngày lễ, kỷ niệm. Tăng cường 
công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục thể 
thao, quảng cáo, du lịch. Tập trung xây dựng Chính quyền điện tử thị xã Hoài 
Nhơn. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xây dựng thị xã 
Hoài Nhơn xanh, sạch, đẹp”; triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone đảm bảo 
100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng, ban, ngành, 
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đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thị xã và trên 90% người dân sử dụng điện thoại 
thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone. 

Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động thiết chế văn 
hóa thể thao cơ sở. Hoàn thiện phòng trưng bày và khu đền thờ tại Khu Di tích 
Cây số 7 Tài Lương (phường Hoài Thanh Tây); tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày 
diễn ra Cuộc biểu tình hưởng ứng phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh tại Cây số 7 
Tài Lương Hoài Thanh Tây (23/7/1931-23/7/2021). Khẩn trương làm việc với 
các Sở, ngành của tỉnh để hoàn thành quyết định công nhận xếp hạng di tích cấp 
tỉnh đối với 04 hồ sơ khoa học xếp hạng.  

12. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm GDNN-GDTX: Tăng 
cường công tác giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, định hướng nghề cho học 
sinh. Triển khai nhiệm vụ năm học mới 2021 – 2022 đảm bảo các điều kiện phòng, 
chống dịch Covid-19. Chỉ đạo các trường quản lý học sinh trong dịp hè, hạn chế 
thấp nhất tình trạng học sinh đuối nước, vi phạm pháp luật.  

13. Phòng Lao động - TB và XH, Hội Chữ thập đỏ, Bảo hiểm xã hội: 
Khẩn trương thực hiện rà soát đối tượng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đề nghị hỗ 
trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/72021 của Chính phủ và Quyết định số 
23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung giải 
quyết  hồ sơ người có công với cách mạng tồn đọng. Tổ chức các hoạt động nhân 
kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021). Triển khai hiệu 
quả công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn xã hội. 
Thực hiện các giải pháp, chính sách hỗ trợ mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế; đẩy mạnh vận động thực hiện bảo hiểm y tế hộ gia đình. Tiếp 
tục thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chi trả trợ cấp 
hàng tháng, chuyển đổi hệ số, tăng mới cho các đối tượng bảo trợ xã hội đúng quy 
định (thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, số 
lượng người trong phòng…). Tuyệt đối không để xảy ra dịch bệnh, lây nhiễm chéo 
do thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho các đối tượng trên.  

14. Thanh tra thị xã: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; công tác thanh tra; 
kiểm tra; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

15. Phòng Tư pháp: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo kế 
hoạch. Tập huấn một số nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tập huấn nghiệp vụ xử lý vi 
phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn thị xã. 

16. Phòng Nội vụ: Tham mưu UBND thị xã xin chủ trương Ban Thường 
vụ Thị ủy thí điểm thi tuyển lãnh đạo các phòng, ban của UBND thị xã. Tổ chức 
tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa – thông tin - thể thao và sự nghiệp 
khác; tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo; chuyển đổi vị trí công 
tác đối với một số vị trí công chức cấp xã. Tổ chức kiểm tra công vụ các xã, 
phường theo kế hoạch. Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã và tổ 
chức tuyển dụng theo kế hoạch. Tiếp tục kiện toàn các chức danh cán bộ UBND 
thị xã và các xã, phường tại kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã, xã, phường.  

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính 
ở các xã, phường. Triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách 
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hành chính của thị xã. Khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về chất 
lượng cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn 
thị xã năm 2021; ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. Tập trung 
công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, đảm bảo hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo 
trên địa bàn đúng quy định pháp luật. 

17. Công an thị xã: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 02 của Ban 
Thường vụ Thị uỷ về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý trên địa bàn thị xã trong tình 
hình mới. Thực hiện đồng bộ các biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao 
thông trên cả 3 mặt (số vụ, số người chết, số người bị thương). Đổi mới công tác 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở các khu dân cư và phát động phong trào toàn 
dân bảo vệ ANTQ. Tăng cường kiểm tra an toàn về PCCC tại các cơ sở thuộc 
diện quản lý, tập trung vào các cơ sở kinh doanh khí hóa lỏng gas 

18. Ban Chỉ huy quân sự thị xã: Tăng cường củng cố quốc phòng, an 
ninh. Tổ chức huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tổ 
chức diễn tập phòng thủ cấp xã cho 04 xã, phường (Hoài Tân, Hoài Thanh Tây, 
Tam Quan, Hoài Sơn). Thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập 
ngũ năm 2022. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an 
ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Đẩy mạnh 
phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xây dựng kế hoạch quốc phòng 
- an ninh năm 2022.  

19. Đồn Biên phòng Tam Quan Nam: Tiếp tục tăng cường công tác phối 
hợp tham gia tuần tra, kiểm soát nắm tình hình an ninh tuyến biển; tuyên truyền, 
vận động ngư dân thực hiện các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất 
hợp pháp, tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Quản lý, kiểm 
tra, kiểm soát chặt chẽ người, tàu thuyền ra vào tại cửa biển Tam Quan; đảm bảo 
các điều kiện an toàn về người và phương tiện tàu cá trước khi xuất bến. 

20. Giao PCT UBND thị xã - Nguyễn Chí Công: Yêu cầu Trưởng 
phòng Kinh tế, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp làm bản kiểm điểm, 
giải trình về tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục bò và heo chết ở các xã, 
phường. Đồng thời, chỉ đạo triển khai giải pháp hiệu quả để không xảy ra tình 
trạng lây lan bệnh Viêm da nổi cục bò. 

 Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban và các địa phương tổ chức thực hiện./.  
 

Nơi nhận:      
- TT. Thị ủy (b/c); 

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, PCT UBND thị xã; 

- UBMTTQVN thị xã; 

- Thành viên UBND thị xã; 

- Các phòng, ban thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Trang thông tin điện tử UBND thị xã; 

- LĐVP, CV; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
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