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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

Số:       /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Hoài Nhơn, ngày      tháng 01 năm 2021 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01  

và công tác trọng tâm tháng 02 năm 2021 

  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01/2021 

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

Sản xuất CN-TTCN, làng nghề duy trì tăng trưởng, phát triển mạnh; hàng 

hóa đa dạng, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường 

dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Doanh thu Thương mại – Dịch vụ tháng 01 

ước đạt 2.320 tỷ đồng, đạt 10,3% kế hoạch năm 2021, tăng 8,4% so với cùng kỳ. 

Tăng cường chỉ đạo các biện pháp quản lý, bình ổn thị trường, PCCC, an ninh trật 

tự, vệ sinh an toàn thực phẩm.  

2. Đầu tƣ xây dựng, quản lý đô thị 

Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ GPMB, hoàn thiện hồ sơ phương án bồi thường, 
hỗ trợ GPMB xây dựng 07 công trình

1
. Thi công hoàn thành và triển khai lập hồ 

sơ hoàn công, hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng của 08 công trình
2
. Đôn đốc 

nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công 42 công trình, nhất là các công trình trọng 
điểm; tổ chức đấu thầu xây lắp 06 công trình

3
; bàn giao mốc giới thi công 03 

công trình
4
. 

Triển khai thi công công trình chỉnh trang đô thị, như: Bảng tên đường đô thị, 
sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng, điện trang trí; hoa viên, công viên, 
quảng trường thị xã… Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật 
tự xây dựng, trật tự đô thị, chỉnh trang đô thị, thu gom vận chuyển và xử lý rác 
thải; xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng tồn tại theo kết quả giám sát 
của HĐND thị xã. 

                                                                 
1
 07 công trình: Khu dân cư Phú Mỹ Lộc; Hỗ trợ ĐTXD tuyến đường thay thế đường Trần Phú; Hoàn trả tuyến 

mương CCN Hoài Châu; Đường kết nối Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn; Mở rộng 

đường từ nhà Đào Duy Hoàng đến đường Tây tỉnh; Cầu dân sinh kết nối trường THPT chuyên Chu Văn An với 

trung tâm thị trấn Bồng Sơn; Mở rộng CCN Bồng Sơn - Lô A5. 
2
 08 công trình như: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tài Lương - Ca Công (giai đoạn 01); Đường từ cầu Thiện Chánh 

đến Quốc lộ 1 - hạng mục: Di dời điện - nước; Nâng cấp, mở rộng tuyến đường giữa huyện ủy và Kho bạc, Kè ngăn lũ 

khu dân cư Phú An – Hoài Hương (giai đoạn 2); hạng mục bổ sung tuyến kè có chiều dài 500m; Kè chống sạt lở bờ sông 

đoạn thôn Mỹ Thọ tiếp giáp thôn Khánh Trạch, xã Hoài Mỹ; hạng mục: bổ sung tuyến kè có chiều dài 960m; Hệ thống 

kênh mương 3 Bàu, xã Hoài Hương - Hạng mục bổ sung 900m, Nâng cấp, mở rộng tuyến đường số 2 (đoạn đường kết nối 

ĐT.638 đến ĐT.639); hạng mục GPMB, di dời hệ thống điện; Cảng cá tổng hợp (Khu E). 
3
 06 công trình, cụ thể: Trường TH số 1 Hoài Tân; hạng mục: Nhà lớp học, nhà bộ môn 03 tầng 12 phòng, nhà hiệu 

bộ; Trường THCS Hoài Mỹ; Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 12 phòng, nhà hiệu bộ; Trường TH Hoài Châu; Hạng 

mục” Nhà bộ môn 2 tầng 14 phòng, nhà hiệu bộ; Trường TH số 2 Tam Quan Bắc; Hạng mục: Nhà bộ môn 3 tầng 12 

phòng, nhà hiệu bộ; Trường THCS Hoài Châu Bắc; Hạng mục: Nhà bộ môn 2 tầng 6 phòng, nhà hiệu bộ; Trường 

THCS Hoài Thanh; Hạng mục: Nhà bộ môn 2 tầng 6 phòng, nhà hiệu bộ. 
4
 03 công trình: Khu dân cư khối 2, thị trấn Bồng Sơn; Kè chống xói lở và hệ thống ngăn mặn thôn Trường Xuân 

Tây (phần điều chỉnh, bổ sung); Khu tái định cư phục vụ dự án tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại 

Giang đến Thiện Chánh. 
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3. Về sản xuất ngƣ - nông –lâm nghiệp 

Thủy sản: Sản lượng khai thác hải sản tháng 01 ước đạt 2.800 tấn; giảm 700 tấn so 

cùng kỳ (cá ngừ đại dương 500 tấn). Thu phí sử dụng dịch vụ vệ sinh môi trường 

448.000 đồng/32 vé. Trong tháng có 05 vụ tàu cá bị nạn trên biển
5
. Tạm thu giá dịch vụ 

sử dụng cảng cá 614 lượt tàu thuyền công suất trên 200CV, tổng số tiền 30,7 triệu đồng. 

Trồng trọt: Tiến độ gieo sạ vụ Đông Xuân và Xuân 2020-2021: Cây lúa 

5.704,5/5.810,4 ha, đạt 98,2% kế hoạch
6
; cây ngô 400/460 ha, đạt 87% kế hoạch; 

cây lạc 80/85 ha, đạt 94,1% kế hoạch.  

Chăn nuôi – Thú y: Đàn vật nuôi phát triển ổn định. Chỉ đạo tăng cường 

công tác kiểm dịch, kiểm soát mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm. 

Lâm nghiệp: Khai thác rừng trồng khoảng 30 ha, sản lượng ước đạt 2.400m
3
. 

Hướng dẫn chăm sóc rừng trồng; đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về hoạt 
động sản xuất - kinh doanh giống cây lâm nghiệp. 

4. Tài nguyên môi trƣờng và phát triển quỹ đất 

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

mới 102 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
7
. Thu hồi và đính chính 63 GCN QSD 

đất đã cấp không đúng quy định. Tổ chức trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho 18 hộ dân Khu phố 3 (Bồng Sơn) đã di dời đến khu tái định cư Bàu Rong. Thu 

hồi đất 59.632,68m
2
/273 thửa đất; phê duyệt 30 phương án bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư do GPMB, tổng kinh phí gần 37 tỷ đồng. Xử phạt vi phạm hành chính 

28 hộ gia đình, cá nhân lấn, chiếm, sử dụng đất sai mục đích, tổng số tiền trên 902 

triệu đồng. Chỉ đạo tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu 

chất thải nhựa theo Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh. Xác 

nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho 02 dự án
8
. Kiểm tra, đôn đốc các xã, 

phường xử lý, dọn dẹp đảm bảo vệ sinh môi trường sông Lại Giang. 

5. Tài chính - ngân sách 

Tập trung công tác quyết toán, giải ngân vốn đầu tư xây dựng các công trình 

hoàn thành. Tổng thu ngân sách phát sinh trên địa bàn (đến ngày 26/01/2021): 38tỷ 

đồng, đạt 7% dự toán ngân sách, trong đó: thuế công thương nghiệp ngoài quốc 

doanh 8,4tỷ đồng, lệ phí trước bạ 2,6tỷ đồng, lệ phí môn bài 622triệu đồng. Tổng 

chi ngân sách 40,2tỷ đồng, đạt 5% dự toán năm, trong đó: chi đầu tư phát triển 

4,1tỷ đồng (đạt 1%), chi thường xuyên 36,1tỷ đồng (đạt 8%). 

6. Về văn hóa - thông tin - thể thao 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng; 

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 

                                                                 
5
 Tàu cá BĐ-98839-TS (của ông Lê Thành Công Kim, xã Hoài Hải 02 vụ); Tàu cá BĐ- 97054- TS (của ông Lê Văn 

Sô, phường Hoài Hương); Tàu cá BĐ-97894–TS (của ông Trần Quyến, phường Tam Quan Bắc); Tàu cá BĐ-97632-

TS (của ông Tướng Phước Khải, phường Tam Quan Bắc). 
6
 Trong đó: chân 03 vụ 1.834/1.834 ha, đạt 100% kế hoạch, chân 02 vụ 3.870,5/3.976,4 ha, đạt 97,3% kế hoạch. 

7
 16 thửa đất trồng cây hàng năm khác, 03 thửa đất trồng cây lâu năm, 83 thửa đất ở. 

8
 Nhà máy may Ngọc Sơn (CCN Ngọc Sơn, Hoài Thanh Tây) của Công ty Cổ phần may Hoài Hương; Cửa hàng 

xăng dầu Hải Nguyên (Tam Quan) của Công ty TNHH Hải Nguyên. 
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giai đoạn 2021-2025. Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin, 

thể thao mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu năm 2021; kế hoạch tổ chức Đại hội 

Thể dục thể thao thị xã Hoài Nhơn lần thứ VIII - năm 2021.  

7. Về giáo dục và đào tạo 

Chỉ đạo, hướng dẫn các trường tổ chức tốt kiểm tra chất lượng học kỳ I năm 

học 2020 – 2021. Triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” 

dành cho học sinh và giáo viên trung học cơ sở năm học 2020-2021. Kiểm tra 

chuyên môn 02 trường (Mẫu giáo Hoài Hải, Tiểu học Hoài Xuân), kết quả đạt khá 

tốt. Tổng kết Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện năm học 2020-2021
9
; Hội 

khỏe phù đổng thị xã Hoài Nhơn năm học 2020- 2021
10

. 

8. Về y tế 

Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong 

trạng thái bình thường mới. Ban hành Kế hoạch bảo đảm ATTP, kiểm tra ATTP 

năm 2021; Kế hoạch bảo đảm ATTP dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội 

Xuân 2021. Trong tháng, mắc mới 04 ca mắc sốt xuất huyết
11

, không phát sinh ổ 

dịch mới. Triển khai thực hiện chiến dịch ra quân diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, 

chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Phối hợp và thực hiện công tác khám sức khỏe 

tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021
12

.  

9. Về chính sách xã hội 

Tập trung công tác chăm sóc người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, 

lao động việc làm, chăm sóc bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới, tệ nạn xã hội, hỗ trợ 

người dân đảm bảo an sinh xã hội đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Chi 

quà tết của Chủ tịch nước cho người có công cách mạng và thân nhân đang hưởng 

chế độ hàng tháng, gia đình thờ cúng liệt sỹ
13

; mua 14.333 suất quà thăm, tặng các 

gia đình thờ cúng liệt sỹ, mẹ VNAH và hộ cận nghèo; tặng 50 suất quà của Quỹ 

bảo trợ trẻ em tỉnh cho 17 xã, phường trong dịp Tết. Tổ chức Hiến máu tình 

nguyện đợt 1 năm 2021 thu được 241 đơn vị máu. 

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

Xây dựng và thực hiện Kế hoạch tổ chức 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. Thành lập Ủy 

ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026. Phê duyệt chức danh và phụ cấp đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách 

theo Quyết định số 80/2020/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh (06 xã, 

                                                                 
9
Đạt 20/28 giáo viên (tỷ lệ 71,43%), trong đó có 04/28 giáo viên đạt giải Nhì (14,29%), 10/28 giáo viên đạt giải Ba 

(35,71%), 06/28 giáo viên đạt giải Khuyến khích (21,43%). 
10

Kết quả: toàn đoàn Điền kinh 02 giải Nhất trường TH số 1 Tam Quan Nam và trường THCS Hoài Thanh; 02 giải 

Nhì trường TH Hoài Hải và trường THCS Tam Quan Bắc; 04 giải Ba trường TH số 2 Hoài Tân, trường TH số 1 

Hoài Mỹ, trường THCS Hoài Thanh Tây, trường THCS Tam Quan và Toàn đoàn Hội khỏe phù đổng 02 giải Nhất 

trường TH số 1 Tam Quan Nam và trường THCS Tam Quan Bắc; 02 giải Nhì trường TH số 1 Hoài Thanh Tây và 

trường THCS Tam Quan; 04 giải Ba trường TH số 2 Hoài Tân, trường TH số 1 Hoài Đức, trường THCS Đào Duy 

Từ, trường THCS Hoài Thanh; 
11

Tam Quan Bắc 2 ca, Hoài Châu Bắc 1 ca và Tam Quan 1 ca. 
12

Kết quả khám trúng tuyển 632/1.706 đạt 37%. 
13

 4.467.300.000đ/14.631 người. 
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phường). Đánh giá hiện trạng và phương án hiệp thương giải quyết vướng mắc liên 

quan tuyến địa giới hành chính giữa thị xã Hoài Nhơn và huyện Hoài Ân. Xử lý kỷ 

luật đối với 02 cán bộ xã Hoài Phú do sai phạm công tác quản lý đầu tư xây dựng; 

giải quyết cho thôi việc 03 công chức theo nguyện vọng và 01 công chức do 02 năm 

liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ. Phối hợp với Phân viện Học viện hành chính 

Quốc gia khu vực miền Trung mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch 

chuyên viên. Hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ, 

công chức, viên chức và hội nghị người lao động năm 2021. Đề nghị UBND tỉnh 

tặng Cờ thi đua cho 03 đơn vị dẫn đầu cụm, khối thi đua
14

.  

11. Công tác thanh tra, tƣ pháp 

Hoàn thành thanh tra thực hiện cấp phát gạo hỗ trợ cho Nhân dân bị ảnh 

hưởng do nắng hạn không sản xuất được vụ Hè Thu năm 2020. Chỉ đạo kiểm tra, 

xác minh, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định, trong đó có vụ bà 

Đinh Thị Hồng Bản (Bồng Sơn), vụ ông Hồ Quốc Trọng (Bồng Sơn). 

Triển khai thực hiện Quyết định số 95/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của 

UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, trách nhiệm phối hợp, khai thác và sử dụng 

cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực đối với hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh. 

Đánh giá tiếp cận pháp luật các xã, phường năm 2020, kết quả: 17/17 xã, phường 

điều đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến Nghị 

định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.  

Duy trì tổ chức tiếp công dân định kỳ và tiếp công dân thường xuyên; kiểm 

tra, giải quyết đơn thư theo quy định. Chủ tịch UBND thị xã đã tiếp 12 lượt công 

dân tại Trụ sở tiếp công dân của thị xã, với 13 vụ việc
15

. Trong tháng, đã tiếp nhận 

59 đơn với 58 vụ việc, trong đó, đơn yêu cầu, khiếu nại 40 đơn với 39 vụ việc
16

; 

đơn phản ánh, kiến nghị 19 đơn với 19 vụ việc
17

.  

12. Quốc phòng - an ninh 

Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục 

tiêu trọng yếu và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 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 theo quy định. Tổ chức Hội nghị triển khai 

nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2021. Đón nhận 283 quân nhân xuất ngũ trở về 

địa phương. Tổ chức xét duyệt, tuyển chọn và gọi công  dân nhập ngũ năm 2021, 

kết quả có 607 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Chuẩn bị các mặt công tác bảo vệ 

tổ chức Lễ và bắn pháo hoa nhân dịp thị xã Hoài Nhơn đón nhận danh hiệu “Anh 

hùng Lao động” thời kỳ đổi mới.  

                                                                 
14

 UBND xã Hoài Châu, Ban Tổ chức Thị uỷ, Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
15

Giao các cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết 07 vụ việc; giao UBND xã, phường giải quyết 06 vụ việc, báo 

cáo kết quả cho Chủ tịch UBND thị xã. 
16

 Hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 02 trường hợp, giao các cơ quan tham mưu 

và UBND các xã, phường giải quyết theo thẩm quyền 37 trường hợp. 
17

 Thẩm quyền cơ quan chuyên môn giải quyết 10 vụ, UBND xã, phường 09 vụ. 
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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 11 vụ/11 đối tượng
18

; tăng 06 vụ, giảm 02 đối tượng 

so với tháng trước. Phát hiện 01 vụ/01 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất 

ma tuý; 02 vụ/02 đối tượng tàng trữ, buôn bán hàng cấm (thuốc lá). Tai nạn giao 

thông xảy ra 02 vụ, làm chết 01 người, bị thương 02 người; tăng 01 vụ, 02 bị thương 

so với tháng trước. Cháy xảy ra 01 vụ (Tam Quan), tăng 01 vụ so với tháng trước.  

* Tồn tại, hạn chế 

- Một số cơ quan, đơn vị chậm tham mưu đề xuất kế hoạch thực hiện các hoạt 

động mừng Đảng, mừng Xuân chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, đối 

tượng xã hội. Tiến độ GPMB một số công trình còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ 

thi công công trình và chậm bàn giao đất cho nhà đầu tư. Phạm pháp hình sự, tai 

nạn giao thông tăng so với tháng trước. 

- Một số ý kiến kết luận của UBND thị xã chậm triển khai thực hiện: Kiểm 

tra, chấn chỉnh hoạt động khai thác cát, đất; việc quản lý trật tự đô thị xử lý lấn 

chiếm vỉa hè, lòng đường; chỉnh trang dây điện, cáp viễn thông; dọn dẹp sắp xếp 

các bảng hiệu dọc các tuyến đường, tuyến phố nhằm dành vỉa hè thông thoáng, 

phát huy chức năng cho người đi bộ và bảo đảm mỹ quan đô thị; thực hiện Kế 

hoạch “Ngày Chủ nhật xây dựng thị xã Hoài Nhơn xanh, sạch, đẹp”, vệ sinh môi 

trường ... 

II. CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 02/2021. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường ngoài công tác thường 

xuyên, cần tập trung thực hiện Công văn số 15/UBND-TH ngày 06/01/2021 của 

UBND thị xã Hoài Nhơn về việc bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui 

tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trước nguy cơ 

dịch bệnh, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 

05/CT-TTG ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 557/UBND-

VX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh. 

1. Phòng Kinh tế: Thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo 

điều kiện thuận lợi hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, cơ 

sở phát triển sản xuất ngay từ đầu năm. Tăng cường quản lý thị trường, chống sản 

xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối 

cung - cầu hàng hóa, dịch vụ đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng trước trong và sau 

Tết. Tham mưu tổ chức thăm các doanh nghiệp đầu xuân. 

Chú trọng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cây trồng vụ Đông Xuân 2020-2021 

hiệu quả; xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu; kiểm dịch, kiểm soát mua bán, 

vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm. Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin xây 

dựng kế hoạch tổ chức ra quân khai thác hải sản và bảo vệ tái tạo nguồn lợi hải sản 

đầu năm 2021, gắn với vận động ngư dân không xâm phạm lãnh hải, đảm bảo an 

toàn khi ra khơi (phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19). 
                                                                 
18

 Cố ý gây thương tích 01 vụ/01 ĐT; Cướp tài săn 01 vụ/01 ĐT; Trộm cắp tài sản 06 vụ/06 ĐT; huỷ hoại tài sản 01 

vụ/01 ĐT; giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi 01 vụ/01 ĐT; vô ý làm chết người 01 vụ/01 ĐT. 
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2. Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường theo dõi giám sát, xử lý kịp 

thời dịch bệnh gia súc, gia cầm; tập huấn, hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ sâu 

bệnh hại cây trồng, vật nuôi và thủy sản. 

3. Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan: Tăng cường công tác quản lý tại Khu neo 

đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan. Tập trung công tác quản lý, sắp xếp tàu thuyền, 

vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy khu vực âu thuyền Tam Quan trong dịp 

Tết. Phối hợp với phòng, ban liên quan vận động, tuyên truyền  phổ biến về quy 

định của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. 

4. Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ: Chủ động phối hợp với các 

lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, chủ rừng thực hiện các giải pháp 

bảo vệ rừng và PCCC rừng có hiệu quả. Phân công lực lượng bảo vệ rừng tuần tra, 

ngăn chặn các đối tượng phá hoại rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 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 trái phép theo Nghị định 

91/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện tốt công tác quản lý môi trường; tăng 

cường kiểm tra, xử lý trường hợp gây ô nhiễm môi trường. Quản lý chặt chẽ hoạt 

động khai thác khoáng sản; tham mưu UBND thị xã xử lý nghiêm các trường hợp 

khai thác khoáng sản trái quy định pháp luật. Báo cáo kết quả kiểm tra các bãi cát 

dự  trữ trên địa bàn thị xã để xử lý, chống thất thu thuế theo quy định.  

6. BQL Dự án đầu tư xây dựng và PTQĐ: Đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công 

các công trình đảm bảo an toàn; thu gọn các công trình, trả mặt bằng lại cho người 

dân sử dụng, phục vụ hoạt động mua sắm và nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết 

Nguyên đán. Tập trung cao độ GPMB thi công tuyến đường Lê Lợi; nâng mặt bằng 

và hoàn thành bê tông tuyến đường Đức Thọ để gắn bảng tên đường. Tham mưu Kế 

hoạch tổ chức phát động ra quân thực hiện công tác GPMB để xây dựng các công 

trình trọng điểm (phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19). 

7. Phòng Quản lý đô thị: Đẩy nhanh tiến độ duy tu, phụ lề các tuyến đường 

thị xã quản lý; sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng; lắp đặt mới và sửa 

chữa đèn hoa trang trí gắn với việc hoàn thành bảng tên đường; đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, vận động và ra quân chấn chỉnh, xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm 

vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi buôn bán, kinh doanh ăn, uống, rao vặt gây mất mỹ 

quan đô thị và trật tự công cộng. Tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực 

trật tự đô thị, trật tự xây dựng theo quy định. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc Điện 

lực Bồng Sơn và các nhà mạng viễn thông thực hiện chỉnh trang, bó gọn dây điện, 

cáp viễn thông đảm bảo mỹ quan đô thị. 

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế Khu vực Hoài Nhơn - Hoài Ân 

- An Lão: Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan phục vụ kiểm toán năm 2021. 

Quyết toán ngân sách cấp xã và các đơn vị dự toán năm 2020 theo niên độ ngân 

sách hàng năm. Báo cáo kết quả thực hiện quyết toán kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí 

đối với Hợp tác xã và Tổ dùng nước trong năm 2020. Tiếp tục thực hiện đề án 

chống thất thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh; thu thuế xây dựng nhà 
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ở tư nhân. Triển khai nhiệm vụ thuế ngay từ đầu năm; theo dõi kê khai thuế; kiểm 

tra, kịp thời ngăn chặn hành vi trốn thuế, gian lận thuế.  

9. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế: Tham mưu UBND thị xã tiếp tục triển khai 

thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường 

mới. Tiếp tục giám sát chặt chẽ, thực hiện các giải pháp khống chế dịch bệnh sốt 

xuất huyết. Tổ chức kiểm tra vệ sinh ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 

năm 2021. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động y, dược tư 

nhân, kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Tổ chức hoạt động kỷ niệm 

66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02). 

10. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH-TT-TT: Tăng cường công 

tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, quảng cáo. Tiếp tục đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện “Ngày chủ nhật xây dựng thị xã Hoài Nhơn xanh, 

sạch, đẹp”; phong trào xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị “Sáng, xanh, sạch, 

đẹp, an toàn, văn minh”; các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021); chào mừng thị xã Hoài Nhơn 

được công nhận “Anh hùng lao động” trong thời kỳ đổi mới; mừng Đảng, mừng 

Xuân Tân Sửu 2021; chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham 

mưu UBND thị xã Kế hoạch tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu hưởng 

ứng chương trình trồng một triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025 và đón nhận Bằng 

xếp hạng Di tích Địa đào Gò Quánh, phường Hoài Thanh; tổ chức chu đáo, an toàn 

các Hội chợ Xuân, chợ hoa Xuân, các hoạt động vui chơi giải trí an toàn, lành mạnh 

trong dịp Tết Nguyên đán (phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19). 

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

cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán và giảng dạy sau Tết đúng thời gian quy định. 

Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp ngăn chặn học sinh bỏ học, nhất là sau 

Tết Nguyên đán. Tăng cường kiểm tra các nhóm trẻ tư thục, cơ sở dạy thêm, học 

thêm trong và ngoài nhà trường. 

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

Triển khai thực hiện kế hoạch thăm hỏi, động viên, hỗ trợ quà tết cho gia đình chính 

sách, cán bộ tiền khởi nghĩa, gia đình có công cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo 

trong dịp Tết Nguyên đán. Chuẩn bị quà để thăm, tặng gia đình thờ cúng Liệt sỹ và 

Mẹ Việt Nam Anh hùng. Chăm lo chu đáo việc thờ cúng tại Đền thờ Liệt sỹ thị xã; 

đôn đốc các xã, phường vệ sinh nghĩa trang Liệt sỹ trước, trong và sau Tết. Triển 

khai thực hiện cấp và gia hạn thẻ đối tượng nghèo, cận nghèo năm 2021.  

13. Thanh tra thị xã: Tham mưu Chủ tịch UBND thị xã ban hành kết luận thanh 

tra thực hiện cấp phát gạo hỗ trợ cho Nhân dân bị ảnh hưởng do nắng hạn không sản 

xuất được vụ Hè Thu năm 2020. Phối hợp với bộ phận tiếp công dân kiểm tra đôn đốc 

các ngành, địa phương giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. Chủ động 

tham mưu UBND thị xã, chỉ đạo thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ 

công chức theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. 

14. Phòng Tư pháp: Tham mưu UBND thị xã kế hoạch kiểm tra, rà soát văn 

bản quy phạm pháp luật; quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi 
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phạm hành chính; theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Báo cáo công tác kiểm tra, 

xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.  

15. Phòng Nội vụ: Tham mưu Uỷ ban bầu cử thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức 

thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức xét, nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, 

công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong công tác. Tham mưu ban hành 

quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các cơ quan, đơn vị và công chức, 

viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND thị xã Hoài Nhơn. Tham mưu UBND thị xã phân bổ chỉ tiêu biên chế hành 

chính, sự nghiệp năm 2021. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động năm 2021. Tổ chức gặp mặt chức sắc các 

tôn giáo nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021. 

16. Công an thị xã: Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự đảm bảo an ninh trật 

tự thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tiếp tục thực hiện có 

hiệu quả Chỉ thị 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; đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công 

dân. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Chuẩn bị điều kiện tổ chức Hội nghị về đấu 

tranh phòng, chống tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn thị xã.  

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

vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu. 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 theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ. Hoàn 

chỉnh sồ sơ thanh niên, chuẩn bị và tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021 theo kế 

hoạch, đảm bảo chỉ tiêu trên giao, xử lý nghiêm các trường hợp trốn lệnh nhập ngũ. 

Tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Di tích Trạm Phẫu, xã Hoài Mỹ (09/01 ÂL). 

18. Đồn Biên phòng Tam Quan Nam: Tăng cường công tác nắm tình hình an 

ninh tuyến biển; tuyên truyền, giáo dục ngư dân không xâm phạm vùng biển nước 

ngoài, tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tập trung kiểm tra, 

xử lý các tàu đánh bắt hải sản không đúng luồng, lạch; sử dụng chất nổ đánh bắt cá 

trái phép. 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./. 

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 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 
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