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và công tác trọng tâm quý IV năm 2021 

 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

 Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021 trong 

điều kiện đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động trực tiếp đến mọi mặt 

đời sống xã hội trên địa bàn thị xã. Tuy nhiên, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời 

của UBND tỉnh, sự quan tâm hỗ trợ của các sở ngành của tỉnh; sự quyết tâm của hệ 

thống chính trị thị xã; UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành, quyết tâm 

vượt qua khó khăn, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy 

trì, phát triển kinh tế - xã đạt kết quả, cụ thể như sau: 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

- Tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu (theo giá so sánh năm 2010): ước 

đạt 19.593,9 tỷ đồng, đạt 64,2% kế hoạch, tăng 0,7% so cùng kỳ. (Trong đó, 6 

tháng đầu năm tăng 8,3%, quý 3 giảm 6,7% so cùng kỳ). Trong đó: 

+ Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng 12.116,5 tỷ đồng, đạt 61,1% kế hoạch, 

tăng 2,3% so cùng kỳ. (Trong đó, 6 tháng đầu năm tăng 21%, quý 3 giảm 7,1% so 

cùng kỳ); 

+ Giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ 3.045 tỷ đồng, đạt 60,2% kế hoạch, giảm 

2,3% so cùng kỳ. (Trong đó, 6 tháng đầu năm tăng 0,2%, quý 3 giảm 12,4% so 

cùng kỳ); 

+ Giá trị sản xuất ngư – nông – lâm nghiệp 4.432,4 tỷ đồng, đạt 78,5% kế hoạch, 

giảm 1,4% so cùng kỳ. 

- Tổng sản lượng lương thực ước đạt 78.198/86.293 tấn, đạt 90,6% kế hoạch, 

tăng 13.286 tấn so cùng kỳ.  

- Sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản ước đạt 44.354/61.150 tấn, đạt 

70% kế hoạch, giảm 2,5% so với cùng kỳ. 

- Tổng thu ngân sách phát sinh trên địa bàn thị xã 398,5/533,761 tỷ đồng, đạt 

74,6% dự toán năm và tăng 27% so cùng kỳ.  

- Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 49,1% (KH 49%).  

- Tỷ lệ giao quân NVQS của thị xã: đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. 

- Số vụ phạm pháp hình sự 59 vụ, giảm 04 vụ (6,3%) so với cùng kỳ 

(NQ 5-7%). 

- Tai nạn giao thông giảm trên cả 03 mặt (số vụ TNGT giảm 30%, số người 

chết giảm 40%, số người bị thương giảm 21,4%). (NQ giảm 5-10%). 
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B. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÊN CÁC LĨNH VỰC 

I. VỀ KINH TẾ 

1. Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ 

Thường xuyên kiểm tra, phối hợp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp 

sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu, sử dụng nhiều lao động. 

Trình UBND tỉnh xem xét bổ sung quy hoạch và thành lập Cụm công nghiệp Giao 

Hội, phường Hoài Tân diện tích 65 ha; mở rộng cụm công nghiệp Ngọc Sơn – 

Hoài Thanh Tây.  

Đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ Nhân dân 

trong khu vực phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng 

dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các chợ truyền thống, cửa hàng 

xăng dầu…xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phòng, chống dịch COVID-

19 đúng quy định.  

2. Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất  

 Đã tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng 13 công trình; đôn đốc nhà thầu tiếp tục 

đẩy nhanh tiến độ thi công 47 công trình, nhất là các công trình trọng điểm
1
. Lập thủ 

tục đầu tư xây dựng 19 dự án đầu tư. Trong 9 tháng đầu năm, đã giải ngân vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản 384,762 tỷ đồng; đạt 64,9% kế hoạch (trong đó, Ngân sách TW, 

tỉnh đạt 89,99%; ngân sách thị xã đạt 45,86%). Tổ chức đấu giá 238 lô đất, diện 

tích 36.124,7m
2
, tổng số tiền 184,8 tỷ đồng, đạt 61,1% kế hoạch. 

3. Quy hoạch, quản lý đô thị, xúc tiến đầu tư 

Đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài 

Nhơn đến năm 2035 tại Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của 

UBND tỉnh. Triển khai lập 04 quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các đô thị  Bồng 

Sơn, Hoài Thanh Tây, Tam Quan, Hoài Hương.  

Xây dựng hoàn thành một số công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, chỉnh trang 

đô thị
2
. Tăng cường kiểm tra, xử lý lập lại trật tự đô thị, nhất là các đô thị trung 

tâm. Triển khai thực hiện kế hoạch gắn biển tên đường phố, công trình công cộng 

và gắn biển số nhà trên địa bàn 11 phường.  

Đã tập trung quy hoạch chi tiết, lập thủ tục trình UBND tỉnh chấp thuận chủ 

trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư xây dựng các dự án thương mại – dịch vụ, khu 

đô thị mới, bất động sản; gồm 08 dự án
3
, tổng mức đầu tư trên 5.300 tỷ đồng. 

Trong đó, đã hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, đang triển khai 04 dự án, 

                                           
1
 Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn); Nâng cấp, khắc phục bãi chôn 

lấp chất thải rắn thị xã Hoài Nhơn; Cấp nước sạch trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn; Kè chống xói lở bờ Nam sông Lại 

Giang (đoạn từ cầu đường sắt đến Cầu Ông Châu)... Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính - dịch vụ và 

dân cư tuyến đường Bạch Đằng (02 giai đoạn); Công trình GPMB cụm công nghiệp Hoài Châu - Hạng mục: Xây 

dựng hoàn trả các tuyến kênh mương bêtông do GPMB xây dựng cụm công nghiệp Hoài Châu; Hạng mục Di dời hệ 

thống cấp nước sạch, thuộc công trình Đường kết nối giữa Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới tại Km 1145+540 trên địa 

bàn thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.... 
2
 Xây dựng bản tên đường và công trình công cộng thị xã; Hoa sen trên mặt nước sông Lại Giang; bảng chữ 

Thị xã Hoài Nhơn trên núi, bảng chữ cầu Bồng Sơn; các cụm tuyên truyền tại các hoa viên, quốc lộ I; chậu hoa dọc 

các tuyến đường và Quảng trường thị xã…. 
3
 Khu dân cư Phúc Gia Tân; Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng; Khu đô thị mới phía Bắc KDC 

Phú Mỹ Lộc; Khu đô thị Khang Mỹ Lộc; Khu đô thị Bình Chương Nam; Khu phố thương mại - dịch vụ thuộc khu 

đô thị Phú Mỹ Tân; Chợ truyền thống và khu TMDV Bồng Sơn; Khu dịch vụ thương mại và dân cư Phú Mỹ Lộc. 
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tổng mức đầu tư 2.300 tỷ đồng (gồm: Khu dân cư Phúc Gia Tân; Khu đô thị phía 

Nam cây xăng dầu Việt Hưng; Khu đô thị mới phía Bắc KDC Phú Mỹ Lộc; Khu 

đô thị Khang Mỹ Lộc). 

  4. Về sản xuất ngư - nông - lâm nghiệp 

Thủy sản: Sản lượng khai thác hải sản 9 tháng ước đạt 42.354 tấn, đạt 70% 

kế hoạch, giảm 1.611 tấn so cùng kỳ (cá ngừ đại dương 6.120 tấn, giảm 498 tấn so 

cùng kỳ). Tập trung triển khai các chính sách phát triển thủy sản; trong đó, thẩm 

định trình tỉnh phê duyệt hỗ trợ nhiên liệu theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ 2.325 hồ sơ/184,3 tỷ đồng, giải ngân 2 đợt với số tiền 

118,670 tỷ đồng. Tăng cường thực hiện các biện pháp tháo gỡ thẻ vàng Châu Âu 

(IUU). Thu hoạch tôm nuôi vụ 1: 118,4 ha, năng suất 9,1 tấn/ha, sản lượng 1.077 

tấn, đạt 44,6% kế hoạch.  

Trồng trọt, thuỷ lợi: Diện tích gieo trồng cây hàng năm 15.510 ha, tăng 14,5% 

so cùng kỳ. Cây lúa: 10.581,2 ha, năng suất 67,5 tạ/ha, giảm 0,3 tạ/ha so cùng kỳ; cây 

ngô: 1.065,5 ha, năng suất ước đạt 63,9 tạ/ha, tăng 0,7 tạ/ha so cùng kỳ; cây lạc 541,1 

ha, năng suất ước đạt 24,5 tạ/ha. Sản lượng lương thực ước đạt 78.198 tấn, đạt 

90,6% kế hoạch năm, tăng 13.286 tấn so cùng kỳ. Tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng cạn 593 ha
4
. Thực hiện 08 mô hình khuyến nông

5
. Triển khai xây dựng kiên 

cố hóa 18,716 km kênh mương. 

Chăn nuôi - Thú y: Đàn gia súc, gia cầm bị ảnh hưởng do dịch bệnh và giá 

cả thị trường
6
. Xảy ra bệnh dịch tả heo Châu Phi, xử lý tiêu hủy 137 con heo/12 

hộ; số bò mắc bệnh viêm da nổi cục 1.456 con, đã điều trị khỏi 1.104 con (chết 352 

con bò). Tiêm phòng vắc xin LMLM đợt 1: 24.481 con, đạt 86,1% tổng đàn; vắc xin 

viêm da nổi cục: 24.912 con, đạt 99,3% diện tiêm.  

Lâm nghiệp: Khoán bảo vệ rừng 1.927 ha; khoanh nuôi tái sinh rừng 178 ha. 

Tỷ lệ độ che phủ rừng 49,1%. Khai thác rừng trồng khoảng 600 ha, sản lượng 

ước đạt 57.000m
3
, đạt 91,2% kế hoạch.  

Quản lý kinh tế tập thể: Hướng dẫn thành lập mới 07 HTX chuyên ngành
7
. 

Tiếp tục phát triển một số mô hình trang trại tổng hợp.  

Xây dựng nông thôn mới: Thẩm tra, đánh giá tiêu chí Nông thôn mới nâng 

cao năm 2020 (Hoài Châu Bắc đạt 10/13 tiêu chí (đạt 77%); Hoài Châu đạt 8/13 

tiêu chí (đạt 61,5%). Đánh giá tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2021 xã Hoài 

Hải, kết quả cơ bản đạt 13/13 tiêu chí. Triển khai sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 

OCOP Việt Nam đối với sản phẩm được công nhận từ 3 sao trở lên. 

Phòng chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn: Thành lập BCH PCTT-

                                           
4
 Cây ngô 168 ha, cây lạc 326 ha, mè 16 ha, rau đậu các loại 53 ha, mỳ 30 ha. 

5
Mô hình nuôi thâm canh bò thịt chất lượng cao tại Bồng Sơn và Hoài Thanh sinh trưởng phát triển tốt; Mô 

hình phòng trừ ruồi đục quả (dự án rau an toàn). Mô hình trồng và thâm canh cây mè trên đất lúa chuyển đổi quy mô 05 ha 

tại Hoài Phú. Mô hình phòng trừ ruồi đục quả trên cây khổ qua bằng chế phẩm sinh học quy mô 1.000 m
2
 tại xã Hoài Sơn; 

Mô hình chăn nuôi gà thả vườn theo hướng đặc sản có sử dụng thảo dược ở Hoài Mỹ và Hoài Châu Bắc. Mô hình 

thử nghiệm trồng cây ăn quả. Mô hình trồng thâm canh cây dừa theo hướng hữu cơ, dừa giai đoạn kinh doanh.  
6
 Đàn trâu, bò đạt 30.260 con, đạt 92,8% kế hoạch, tăng 550 con so cùng kỳ; tỷ lệ bò lai đạt trên 80% so tổng 

đàn. Đàn heo 118.750 con, đạt 108,6% kế hoạch, tăng 3.750 con so cùng kỳ; tỷ lệ đàn heo hướng nạc chiếm 89% tổng 

đàn. Đàn gia cầm 902.000 con, đạt 80,5% kế hoạch, tăng 58.000 con so cùng kỳ.  
7
 HTX bưởi – Hoài Đức, HTX chăn nuôi gia cầm – Hoài Mỹ, HTX nước mắm – Hoài Hải, HTX bún số 8 – 

Tam Quan Nam-, HTX tổng hợp Tam Quan, HTX thanh niên – Hoài Sơn, HTX chiếu cói – Hoài Châu Bắc. 



4 

TKCN&PTDS theo Luật Phòng chống thiên tai. Xây dựng phương án phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19.  

5. Tài nguyên môi trường 

Chú trọng thực hiện công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản. Thu 

hồi đất trên 47,4 ha đất để giải phóng mặt bằng. Phê duyệt 238 phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư do GPMB để xây dựng các công trình, dự án với tổng 

kinh phí trên 392 tỷ đồng. Giao đất ở và đất ở tái định cư cho 98 hộ gia đình, cá 

nhân, tổng diện tích 11.721 m
2
.  

6. Tài chính - ngân sách 

Tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn 09 tháng đầu năm: 398,5 

tỷ đồng, đạt 74,6% dự toán năm và tăng 27% so cùng kỳ, trong đó: thuế công 

thương nghiệp ngoài quốc doanh 88 tỷ đồng, đạt 56,4% dự toán (Cục Thuế quản lý 

30,3 tỷ đồng, đạt 93,4% dự toán, bằng 99% so cùng kỳ; Chi cục thuế quản lý 57,7 

tỷ đồng, đạt 46,7% dự toán, bằng 84% so cùng kỳ); thu tiền cấp quyền sử dụng đất 

230,5 tỷ đồng, đạt 77% dự toán, tăng 58% so cùng kỳ; lệ phí trước bạ 16,8 tỷ đồng, 

đạt 65% dự toán; phí và lệ phí 12,9 tỷ đồng, đạt 158% dự toán; thu khác ngân sách 

23,4 tỷ, đạt 149,8% dự toán. 

Tổng chi  824,9 tỷ đồng, chiếm 94% dự toán năm và tăng 01% so với cùng 

kỳ. Trong đó: chi đầu tư phát triển 255 tỷ đồng, chiếm 81% dự toán năm và tăng 

11% so với cùng kỳ; chi thường xuyên 357,2 tỷ đồng, chiếm 76% dự toán năm và 

tăng 4% so với cùng kỳ. Chi từ nguồn dự phòng chi ngân sách đạt 13,3 tỷ đồng, 

bằng 100% dự toán, tăng 33% so với cùng kỳ. 

UBND thị xã đã thực hiện chi cho công tác phòng chống dịch Covid -19 đến 

ngày 20/9/2021 với số tiền 110,7 tỷ đồng (trong đó, tạm ứng từ tồn quỹ ngân sách 

để chi mua vật tư y tế và thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động do ảnh hưởng 

COVID-19 với số tiền 55,025 tỷ đồng)
8
. 

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Y tế 

- Công tác phòng, chống COVID-19: Thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, 

chống COVID-19 thị xã; 02 Sở chỉ huy để điều hành công tác chống dịch 24/24 tại 

các xã, phường phía Bắc và phía Nam thị xã. Tập trung mọi nguồn lực cho công 

tác phòng, chống dịch COVID-19. Đã kiện toàn 139 chốt chặn với 1.139 thành 

viên, 1.123 Tổ COVID-19 cộng đồng với 3.367 thành viên tại các xã, phường, để 

kiểm tra, giám sát chặt chẽ người ra, vào địa phương. Thành lập và đưa vào hoạt 

động tại 8 khu cách ly tập trung thị xã
9
. Tiêm vaccine đến ngày 21/9/2021: 30.133 

mũi cho người dân trên địa bàn thị xã (mũi 1: 21.792 người, mũi 2: 8.341 người). 

Từ ngày 28/6/2021 đến nay, trên địa bàn thị xã có 140 ca mắc COVID-19. 

Trong đó, từ ngày 02/9 đến ngày 21/9/2021 có 94 ca (71 ca trong cộng đồng), tình 

                                           
8
 Chi mua 600.000 test nhanh, với số tiền 70,2 tỷ đồng; mua vật tư y tế:10,8 tỷ đồng; phụ cấp chống dịch và 

các chế độ liên quan đến con người 12,9 tỷ đồng; hoạt động tại các chốt chống dịch: 2,5 tỷ đồng; động tại các khu 

cách ly tập trung 1,8 tỷ đồng; thuê phương tiện chở người cách ly và hỗ trợ lực lượng y tế tăng cường 0,8 tỷ đồng; 

chi thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động tự do 11,7 tỷ đồng. 
9
 Trường Cao đẳng Bình Định (cơ sở 2), Trung tâm giáo dục thường xuyên Hoài Nhơn, Trung tâm giáo dục 

thường xuyên Hoài Nhơn (cơ sở 2), Trường THCS Tam Quan, THCS Tam Quan Bắc, THCS Tam Quan Nam, 

THCS Hoài Sơn, Tiểu học số 2 Tam Quan Bắc. 
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hình dịch bệnh cơ bản đã được khống chế; hiện nay toàn thị xã đang thực hiện giãn 

cách xã hội theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

(riêng 9 khu phố có F0 ở Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam đang thực 

hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ). 

- Trong 9 tháng đầu năm có 69 ca/04 ổ dịch sốt xuất huyết/14 xã, phường, 

giảm 671 ca và 37 ổ dịch so với cùng kỳ. 

2. Giáo dục và đào tạo  

Chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được giữ vững
10

. Điểm chuẩn vào 

các trường THPT trên địa bàn thị xã giữ vững tốp đầu toàn tỉnh
11

. Tổng số học sinh 

bỏ học 43/41.340 học sinh, chiếm 0,1% tổng số học sinh, giảm 20 em so năm học 

trước. Đến nay, có 53/61 trường đạt chuẩn quốc gia
12

, đạt 86,9% (có 31/61 trường 

đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt tỷ lệ 50,8%). 

Tham gia các hội thi cấp tỉnh và đạt nhiều giải cao: Hội khỏe phù đổng, đạt giải 

Nhất toàn tỉnh; thi học sinh giỏi lớp 9, kết quả đạt 43/88 học sinh đạt giải, dẫn đầu 

toàn tỉnh; thi khoa học kỹ thuật có 06 sản phẩm; chọn 02 sản phẩm dự thi cấp Quốc 

gia (trường THCS Tam Quan Bắc đạt giải triển vọng)....  

3. Văn hóa - thông tin - thể thao – du lịch, dịch vụ 

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19; Đại hội 

Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các ngày lễ, kỷ niệm lớn 

của đất nước, tỉnh, thị xã. Tổ chức thành công Lễ phát động Tết trồng cây và 

hưởng ứng chương trình trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 và công bố 

Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh Di tích Địa đạo Gò Quánh. Hoàn thiện hồ sơ 

nâng cấp xếp hạng Di tích quốc gia di tích Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi. 

 4. Chính sách xã hội 

Phối hợp với Sở Lao động – TBXH và Cục Người có công xử lý dứt điểm 

37 hồ sơ tồn đọng
13

. Hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đến ngày 

21/9/2021): 13.939.810.000 đồng. Trong đó: Hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ: 9.989.810.000 đồng
14

; theo Quyết định 47/QĐ-UBND ngày 08/8/2021 của 

UBND tỉnh: Đã giải ngân cho vay vốn đối với lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19: 3.950.000.000 đồng cho 80 lao động
15

. Tiếp nhận và cấp phát 120 tấn 

gạo để hỗ trợ cho 8.000 người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.  

                                           
10

 Toàn thị xã có 23 trường Mầm non-Mẫu giáo (17 trường công lập, 06 trường tư thục); 26 trường và 01 

trường TH-THCS; 17 trường THCS và 01 trường TH&THCS Hoài Phú. Tỷ lệ học sinh được công nhận hoàn thành 

chương trình Tiểu học đạt 99,9%, giảm 0,1% so cùng kỳ, học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS 99,2%, giảm 

0,2% so với cùng kỳ. Tỷ lệ khá giỏi bậc THCS năm học 2020 – 2021 đạt 65,2%. Được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn 

phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập Tiểu học mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2 ở 17/17 xã, phường; 

phổ cập THCS mức độ 2 (13/17 xã, phường) và mức độ 3 (4/17 xã, phường).  
11

 Nguyễn Trân 25,50 điểm, Lý Tự Trọng 23,75 điểm, Nguyễn Du 22,25 điểm và Tăng Bạt Hổ 19,25 điểm. 
12

 Trong đó: Mầm non – Mẫu giáo 13/17 trường, tỷ lệ 76,5%, Tiểu học 23/26 trường, tỷ lệ 88,5%, THCS 

17/17 trường, tỷ lệ 100%. 
13

 05 hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ và 32 hồ sơ đề nghị công nhận thương binh. 
14

 Chi cho đối tượng lao động tự do: 9.274.500.000.000 đồng/6.183 người/17 xã, phường (mức hỗ trợ 1,5 triệu 

đồng/người); Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất: 

715.310.000 đồng cho 03 doanh nghiệp/233 lao động. 
15

Hoài Đức (10 lao động/500.000.000 đồng), Hoài Mỹ (4 lao động/200.000.000 đồng), Hoài Hải (6 lao 

động/300.000.000 đồng); Bồng sơn (15 lao động /700 triệu đồng), Hoài Tân (10 lao động /500 triệu đồng); Hoài Sơn 
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Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm hỗ trợ, giúp 

đỡ các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà cho 478 

người cao tuổi nhân ngày Người cao tuổi Việt Nam; thăm, tặng 20 suất quà nhân 

Ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4). 

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhân đạo, từ thiện và thực hiện chính 

sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được chú trọng
16

. Tổ chức Tết Trung thu, 

trao tặng 4.175 suất quà cho trẻ em tại phường Tam Quan Nam . Tổ chức hiến 

máu tình nguyện 02 đợt, kết quả thu được 506 đơn vị máu. Đến ngày 15/9/2021, tỷ 

lệ người dân tham gia BHYT 196.079 người, đạt 94,8% kế hoạch. 

III. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 

1. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách thủ tục hành chính 

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. Số cử tri toàn thị xã 

đi bầu cử đạt tỷ lệ 99,99%; số lượng đại biểu được bầu đảm bảo theo quy định
17

.  

Quyết định tổ chức lại Ban Quản lý Cảng cá – Khu neo đậu tránh trú bão tàu 

cá Tam Quan thành Ban Quản lý Cảng cá và Dịch vụ đô thị thị xã. Ban hành Kế 

hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, phường năm 

2021. Triển khai Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa – thông tin - 

thể thao và viên chức sự nghiệp khác thị xã.  

Đánh giá chỉ số cải cách hành chính và mức độ hài lòng của người dân, tổ 

chức đối với sự phục vụ hành chính công của thị xã năm 2020, đề ra giải pháp cải 

thiện chỉ số cải cách hành chính thị xã năm 2021.  

Tổ chức thành công Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi 

mới và phát động phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng thị xã Hoài Nhơn 

đạt chuẩn đô thị loại III giai đoạn 2021-2025. Đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua 

cho 03 đơn vị dẫn đầu cụm, khối thi đua
18

; Đề nghị cấp trên xem xét tặng thưởng Cờ 

thi đua của Chính phủ cho 01 tập thể; Huân chương Độc lập hạng Ba cho Đảng bộ, 

Chính quyền và Nhân dân thị xã Hoài Nhơn về thành tích giai đoạn 2011 - 2020. 

Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho 58 tập thể, 136 cá nhân có 

thành tích tiêu biểu. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo được quan tâm.  

2. Công tác tư pháp, thanh tra, tiếp công dân 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường. Trong 9 tháng đầu năm, triển khai 

05 cuộc thanh tra, đã ban hành kết luận 03 cuộc thanh tra
19

. 

                                                                                                                                        
(03 lao động/150 triệu đồng); Hoài Thanh Tây (10 hộ/ 500 triệu); Hoài Thanh (10 hộ/ 500 triệu); Hoài Châu (6 

hộ/300 triệu); Hoài Châu Bắc (6 hộ/300 triệu).  
16

 Thăm, tặng quà cho 125 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2021; Trao 24 suất 

học bổng tổng trị giá 25.200.000 đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Định năm 2021 học sinh có hoàn cảnh đặc 

biệt, trẻ em hộ nghèo và cận nghèo, trẻ em của gia đình có công cách mạng dịp năm học mới 2021 - 2022. 
17

 gồm: 02 đại biểu Quốc hội; 07 đại biểu HĐND tỉnh; 35 đại biểu HĐND thị xã; 385 đại biểu HĐND xã, 

phường (thiếu 03 đại biểu ở Tam Quan, Hoài Hảo, Hoài Phú). 
18

 UBND xã Hoài Châu, Ban Tổ chức Thị ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
19

Thanh tra đột xuất tại 16 UBND xã, phường nhằm đánh giá việc UBND các xã, phường chấp hành chủ 

trương, chính sách của Nhà nước về cấp phát gạo hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng do nắng nóng, hạn hán không 

sản xuất được vụ Hè Thu năm 2020 trên địa bàn thị xã; Thanh tra theo kế hoạch việc chấp hành pháp luật trong công 

tác quản lý đầu tư xây dựng của UBND phường Hoài Xuân, thời kỳ thanh tra 2016 – 2020; Thanh tra việc chấp hành 

pháp luật trong công tác quản lý đất đai của UBND phường Hoài Đức thời kỳ năm 2019-2020. 
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Công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ được thực hiện nghiêm túc. 

Chủ tịch UBND thị xã đã tiếp tổng số 97 lượt người với 84 vụ việc (tiếp lần đầu 61 

vụ việc, tiếp nhiều lần 23 vụ việc), giảm 24 lượt người và 47 vụ việc so với cùng 

kỳ năm 2020. Đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết đối với các vụ tranh chấp, lĩnh vực khác 20 vụ việc; đã giải quyết, trả lời 60 

vụ, còn 04 vụ đang giải quyết. Tiếp nhận 42 vụ khiếu nại, UBND thị xã thụ lý giải 

quyết 13 vụ
20

 (không thuộc thẩm quyền 27 vụ, hướng dẫn đương sự thực hiện 

quyền khiếu nại 02 vụ); 05 vụ tố cáo, đã thụ lý giải quyết 02 vụ
21

 (không thuộc 

thẩm quyền 03 vụ) và 132 phản ánh, kiến nghị (đã chuyển đơn đến các cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết theo quy định 114 vụ, còn 18 vụ đang xử lý). 

IV. QUỐC PHÒNG - AN NINH 

Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục 
tiêu trọng yếu. Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021 đạt 100% chỉ tiêu giao (358 
thanh niên). Chuẩn bị sẵn sàng các phương án thành lập và vận hành khu cách ly; 
đảm bảo công tác hậu cần phục vụ tại các khu cách ly tập trung. 

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tổ chức 
có hiệu quả nhiều đợt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. 
Tuy nhiên, tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp: Tội 
phạm về trật tự xã hội xảy ra 59 vụ/118 đối tượng, giảm 04 vụ, 63 đối tượng, so 
cùng kỳ; Tội phạm về kinh tế và môi trường: 03 vụ/03 đối tượng, so cùng kỳ tăng 
01 vụ, 01 đối tượng; Vi phạm pháp luật về kinh tế và môi trường: phát hiện 06 
vụ/06 đối tượng, giảm 01 vụ, 01 đối tượng so cùng kỳ; Tội phạm và vi phạm pháp 
luật về ma túy: Phát hiện 09 vụ/34 đối tượng, tăng 03 vụ, 25 đối tượng so với  cùng 
kỳ. Ngoài ra, phát hiện 26 vụ/137 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma 
túy, giảm 06 vụ, tăng 32 đối tượng so với cùng kỳ. 

Tai nạn giao thông xảy ra 14 vụ, làm chết 09 người, bị thương 11 người, 
giảm 06 vụ, 06 người chết, 03 người bị thương so với cùng kỳ. Tai nạn khác xảy ra 
08 vụ, làm chết 10 người, so cùng kỳ tăng 02 vụ, 04 người chết. Xảy ra 07 vụ cháy, 
thiệt hại khoảng 26,4 tỷ đồng và 12,1 ha rừng trồng, 01 xe tải chiến thắng. 

V. MỘT SỐ HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN 

- Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên tình hình kinh tế - xã hội rất khó 
khăn; không đảm bảo cân đối nguồn lực tài chính đối với ngân sách thị xã; mặt 
khác, các nguồn thu không đạt kế hoạch đề ra. 

- Công tác quản lý và phát triển các cụm công nghiệp còn hạn chế. Tiến độ 
GPMB, thi công một số công trình chậm.  

- Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác 
quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý đất đai và tài nguyên khoáng sản 
một số nơi còn hạn chế.  

- Công tác phòng chống dịch bệnh một số địa phương còn chủ quan, lơ là; 
thực hiện chưa nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đại dịch COVID-19. 

 

                                           
20

 Kết quả giải quyết: ban hành 10 Quyết định trong đó có 02 quyết định đình chỉ giải quyết vì người khiếu 

nại có đơn xin rút khiếu nại, 08 Quyết định giải quyết khiếu nại (08 vụ khiếu nại sai); còn 03 vụ đang giải quyết.  
21

 Ban hành 02 kết luận nội dung tố cáo, kết quả: 01 vụ tố cáo đúng 01 phần và 01 vụ tố cáo sai. 
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Phần thứ hai 

NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2021 

 

Dự báo tình hình 03 tháng cuối năm 2021 tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhất 

là diễn biến của đại dịch COVID-19 chưa được khống chế, thời tiết diễn biến bất 

thường… Do đó, các cấp, các ngành tiếp tục tập trung mọi nguồn lực cho công tác 

phòng, chống dịch COVID-19; nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân 

cùng cộng đồng, chính quyền các cấp quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh. 

Tập trung triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: 

I. VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

Các cấp, các ngành, các xã, phường và toàn thể Nhân dân trên địa bàn thị xã 

tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”; “mỗi người dân phải là 1 

chiến sĩ, mỗi gia đình, mỗi xã, phường là 1 pháo đài, chung tay chống dịch” thực 

hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội, chấp nhận thiệt hại về kinh tế để 

phòng chống dịch; bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là mục tiêu 

tối thượng với quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong thực 

hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban 

Bí thư Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thị 

ủy, UBND thị xã, Ban Chỉ đạo thị xã phòng chống dịch COVID-19; tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thỏa mãn với những 

kết quả bước đầu đạt được; tiếp tục chỉ đạo sát sao, chặt chẽ và triển khai các biện 

pháp mạnh mẽ, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả; tăng cường các biện pháp để phát 

hiện sớm nguồn lây, khoanh vùng hợp lý, phong tỏa phù hợp, điều tra, truy vết, xét 

nghiệm thần tốc, cách ly nhanh, dập dịch triệt để. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc xét nghiệm, tầm soát, sàng lọc SARS-

CoV-2 theo Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 16/9/2021 của UBND thị xã về 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn mới; tổ chức thực hiện hiệu 

quả Kế hoạch số 74/ KH-UBND ngày 03/8/2021 của UBND thị xã về tiêm vắc xin 

phòng COVID-19. Chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn 

thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương xây dựng Kịch bản phòng 

chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. 

II. VỀ KINH TẾ 

1. Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ 

Tăng cường 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. Đôn đốc các nhà đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ triển khai thực 

hiện dự án đã có chủ trương; rà soát, đề nghị thu hồi các dự án chậm triển khai đầu 

tư theo cam kết. 

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. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống sản 

xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. 
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Tiếp tục mở rộng các làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống và các sản 

phẩm làng nghề tiêu biểu gắn với xây dựng thương hiệu, định hướng xuất khẩu, 

nhất là các sản phẩm đặt trưng địa phương như: Sản phẩm chiếu cói, thảm sơ dừa, 

song mây mỹ nghệ, bánh tráng, bún số 8, dầu phộng tinh khiết, nước mắm, cá ngừ 

đại dương… 

2. Quy hoạch, quản lý đô thị 

Tập trung 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 2035. Tập trung rà soát lại quy hoạch 

chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035 và các nội dung điều chỉnh, bổ 

sung đã được UBND tỉnh phê duyệt để cập nhật, tích hợp vào Đồ án Quy hoạch 

tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tăng cường công tác quy hoạch, 

quản lý và thực hiện quy hoạch. Thực hiện hoàn thành 04 đồ án quy hoạch phân 

khu 1/2000 các đô thị Bồng Sơn, Tam Quan, Hoài Hương và Hoài Thanh Tây; tiếp 

tục triển khai lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị các phường còn lại. Tập trung 

công tác thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 các công trình dự án trên địa bàn 

theo quy định.  

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 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. 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 

3. Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất 

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; 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. Lập thủ tục đầu tư 

xây dựng các dự án đầu tư; Hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng và nghiệm thu sử 

dụng công trình. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch phù hợp với 

diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19; đẩy nhanh tiến độ lập các bước thủ tục 

để đấu giá quyền sử dụng.  

4. Sản xuất ngư - nông - lâm nghiệp 

Tiếp tục thực hiện có hiện quả các biện pháp tháo gở thẻ vàng Châu Âu 

(IUU). Tăng cường kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 

theo quy định của Luật Thủy sản; thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ngư 

dân xâm phạm vùng biển nước ngoài. Hoàn thiện hồ sơ và công bố Cảng cá Tam 

Quan đạt loại II. Thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển 

thủy sản. 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.  

Triển khai thực hiện phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

năm 2021 theo phương châm “4 tại chỗ”. Thực hiện đồng bộ các biện pháp thú y, 

phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là bệnh viêm da nổi cục; tổ chức tiêm 
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vắc xin phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm đạt tỷ lệ quy định. Triển khai thực hiện kế 

hoạch trồng 01 triệu cây xanh, giai đoạn 2021-2025. Tăng cường quản lý nhà nước về 

hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng. Chú trọng tuần tra, kiểm soát, ngăn 

chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Tiếp tục rà soát, 

hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã Hoài Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

năm 2021.  

5. Tài nguyên và môi trường 

Triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030, năm 2022. 

Tiếp tục 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. 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 chỉ đạo xử lý dứt điểm các tồn đọng về đất đai tại các xã, phường.  

6. Tài chính - ngân sách 

Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, nhất là thu thuế công thương 

nghiệp - ngoài quốc doanh và các khoản thu khác; nuôi dưỡng các nguồn thu còn 

dư địa. 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. 

III. VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân 

Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch COVID-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh. 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. 

2. Giáo dục và đào tạo 

 Thực hiện phương án triển khai năm học 2021-2022 trên địa bàn thị xã gắn 

với phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh trên 

địa bàn. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, định hướng 

nghề cho học sinh. Chú trọng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội 

học tập. Tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả Đề án hạn chế tình trạng học sinh 

bỏ học trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp dạy thêm không 

đúng quy định. 

3. Văn hóa - thông tin - thể thao 
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Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống COVID-19; hưởng 

ứng Phong trào “Tỉnh Bình Định đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-

19” và phong trào “bảo vệ vùng xanh thắng nhanh COVID-19” của thị xã. Tập 

trung xây dựng xây dựng chính quyền điện tử thị xã Hoài Nhơn. Kiểm tra, đánh 

giá, ban hành Quyết định công nhận các danh hiệu đạt chuẩn văn hóa và sơ kết 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021. 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.  

Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa 

thể thao cơ sở. Ban hành quy chế và phân cấp quản lý, chăm sóc, bảo vệ tài sản 

trong khuôn viên các di tích trên địa bàn thị xã. 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.  

4. Các vấn đề xã hội 

Tiếp tục thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chi 

trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội đúng quy định đảm bảo 

phòng, chống COVID-19. Tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 

68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 

07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành công tác điều tra, rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2021 – 2025. 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.  

IV. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 

Tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021; chuyển đổi vị trí công tác đối với một số 

vị trí công chức cấp xã. Tổ chức kiểm tra công vụ theo kế hoạch. Thường xuyên 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 hành chính của thị xã. Tăng 

cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện lập hồ sơ 

công việc trên hệ thống Văn phòng điện tử.  

Tăng cường công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, 

trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của 

công dân đúng chính sách, pháp luật; không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt 

cấp; thanh tra trách nhiệm, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá 

nhân vi phạm. 

V. VỀ QUỐC PHÒNG - AN NINH 

Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. 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. Tham 

gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai. Đẩy mạnh công tác tuần 

tra, kiểm soát và tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19. 
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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./. 
 

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

- TT. Thị ủy (b/c); 

- TT. HĐND thị xã; 

- UBMTTQVN thị xã; 

- Thành viên UBND thị xã; 

- Các phòng, ban thị xã; 

- Trang thông tin điện tử UBND thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- LĐVP, CV; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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