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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 

và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2021 

  

  I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 11/2021 

  1. Công tác phòng chống dịch COVID-19 

- Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 29/11/2021: Số ca nhiễm COVID-19 ghi nhận 

trên địa bàn 307 ca (169 ca cộng đồng, 138 ca cách ly), đã điều trị khỏi 106 ca, tử 

vong 05 ca, đang điều trị 101 ca.  

- Ban hành quyết định tạm thời áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với 18 vùng,  

với 545 hộ, 1.714 nhân khẩu trên địa bàn thị xã
1
; kết thúc cách ly 02 vùng thuộc 

phường Hoài Thanh Tây và Bồng Sơn
2
. 

- Đến ngày 29/11/2021: Số trường hợp đang cách ly tập trung: 133 người; 

đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú: 2.206 người
3
. Tổng số người từ 

18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thị xã: 

124.621/163.950 người, đạt 76,01%, trong đó: tiêm đủ 02 mũi: 44.383 người, đạt 

27,07%. Xử lý vi phạm hành chính 57 trường hợp vi phạm các quy định phòng, 

chống COVID-19, đã chấp hành 19 trường hợp, số tiền trên 145 triệu đồng.  

   2. Về công nghiệp - TTCN - làng nghề, thương mại, dịch vụ 

 Giá trị sản xuất CN-TTCN và làng nghề tháng 11 ước đạt 1.107 tỷ đồng, tăng 

16,7% so với cùng kỳ; lũy kế ước đạt 8.818 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), đạt 

80,5% kế hoạch năm, tăng 2,94% so cùng kỳ. 

                                                           
1
 19 hộ, 68 nhân khẩu thuộc khu vực xóm 1, xóm 3, thôn Quy Thuận, xã Hoài Châu Bắc; 16 hộ, 53 nhân khẩu 

thuộc xóm 1, thôn Kim Giao Thiện, xã Hoài Hải; 47 hộ, 119 nhân khẩu thuộc xóm 3, thôn Gia An Đông, xã Hoài 

Châu Bắc; 15 hộ, 59 nhân khẩu thuộc xóm 5, thôn Kim Giao Thiện, xã Hoài Hải; 12 hộ, 43 nhân khẩu thuộc tổ dân 

phố 10, khu phố Mỹ An 2, phường Hoài Thanh; 75 hộ, 209 nhân khẩu thuộc xóm 1, xóm 2 và xóm 5, thôn Gia An 

Đông, xã Hoài Châu Bắc; 43 hộ, 145 nhân khẩu thuộc tổ dân phố 03, khu phố Ngọc An Đông, phường Hoài Thanh 

Tây; 12 hộ, 60 nhân khẩu thuộc tổ dân phố 02, khu phố Mỹ An 1, phường Hoài Thanh; 5 hộ, 21 nhân khẩu thuộc tổ 

dân phố 4, khu phố Trung Lương, phường Bồng Sơn; phần xóm Dốc Ớt và 1 phần xóm Hóc Tranh, thôn Định Công, 

xã Hoài Mỹ (28 hộ, 44 nhân khẩu); một phần xóm 4, thôn Công Lương (13 hộ, 57 nhân khẩu), xã Hoài Mỹ; một phần 

xóm 1, thôn Phú Xuân, xã Hoài Mỹ (35 hộ, 120 nhân khẩu); xóm 2, xóm 3, thôn Lộ Diêu và 12 hộ, 44 nhân khẩu 

thuộc xóm 3, thôn Mỹ Thọ, xã Hoài Mỹ; 12 hộ, 48 nhân khẩu thuộc tổ dân phố 1, khu phố 2, phường Bồng Sơn; 12 

hộ, 51 nhân khẩu thuộc tổ dân phố An Phụng, khu phố Phụng Du 1, phường Hoài Hảo; 41 hộ, 153 nhân khẩu thuộc tổ 

2, khu phố Ngọc Sơn Nam, phường Hoài Thanh Tây; 148 hộ, 420 nhân khẩu thuộc tổ dân phố Phú Thương, khu phố 

Hội Phú, phường Hoài Hảo. 
2
41 hộ, 53 nhân khẩu tổ dân phố 2, khu phố Ngọc Sơn Nam, phường Hoài Thanh Tây; 12 hộ, 48 nhân khẩu thuộc 

tổ dân phố 1, khu phố 2, phường Bồng Sơn. 
3 Trong đó: F1: 891 người, F2: 516 người, người về từ vùng dịch (cấp 4 hoặc 4 tỉnh TP HCM, Đồng Nai, 

Long An, Bình Dương) 799 người. 
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UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư Công ty Cổ phần Lâm 

nghiệp Kim Thành Lập xây dựng dự án Nhà máy sản xuất ván MDF, HDF và OKAL 

Bình Định tại CCN Giao Hội, Hoài Tân; trình UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty 

TNHH Thiên Kim Bình Định làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ 

thuật CCN Hoài Hương. Xây dựng và thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn và thu 

hút lao động, tạo việc làm cho công dân từ các tỉnh/vùng dịch về lại địa phương. 

Tiếp tục triển khai đồng bộ “mục tiêu kép”, thực hiện đảm bảo “thích ứng, an toàn, 

linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” tại các cụm công nghiệp, doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh… 

Doanh thu thương mại, dịch vụ 11 tháng ước đạt 3.996 tỷ đồng (theo giá so 

sánh 2010), đạt 79% so kế hoạch năm, tăng 6,4% so cùng kỳ. 

 3. Đầu tư xây dựng, quản lý đô thị 

Tập trung lập hồ sơ, thủ tục quy hoạch, xúc tiến đầu tư các dự án trên địa bàn 

thị xã. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng của 15 công trình
4
; tiếp tục thi 

công 41 công trình, nhất là các công trình trọng điểm
5
; bàn giao mặt bằng thi công 

xây dựng 03 công trình
6
; lập thủ tục đầu tư xây dựng 25 công trình.  

Thông qua quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đối với 04 trung tâm đô thị của 

thị xã. Tập trung sửa chữa điện đường, đèn hoa trang trí và chỉnh trang đô thị, như: 

các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Quảng trường, công viên ở phường 

Bồng Sơn. Duy trì kiểm tra, xử lý trật tự xây dựng. Cấp phép xây dựng 41 công 

trình, kiểm tra 136 công trình nhà ở riêng lẻ, xây dựng mới 41,5/62,1km bê tông 

giao thông nông thôn, đạt 67% kế hoạch. Tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động 

xây dựng và dịch vụ vận tải, nhất là trong điều kiện phòng chống dịch.  

 4. Về sản xuất ngư - nông - lâm nghiệp 

 Thủy sản: Sản lượng khai thác ước đạt 6.800 tấn (cá ngừ đại dương 1.800 tấn), 

lũy kế 54.354 tấn, đạt 89,8% kế hoạch, tăng 6.754 tấn so cùng kỳ; các tàu cá hoạt 

động nghề lưới vây, câu cá ngừ đại dương cho sản lượng đạt khá. Phối hợp thẩm 

định 820 hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhiên liệu theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của 

                                                           
4
Đường từ Quốc lộ 1A đến Khu di tích danh nhân văn hóa Đào Duy Từ (cấp Quốc gia). Hạng mục bổ sung: Đoạn 

kết nối đường ĐT.638 và BS Hệ thống điện; Tuyến đường dọc kênh Lại Giang, thị trấn Bồng Sơn (đoạn từ nhà thờ Tin 

Lành đến cầu số 4); Khu dân cư Khu phố 8, phường Tam Quan; Hoàn thiện mặt đường số 8; Đường số 8 và Hệ thống thoát 

nước dọc đường 8 - Cụm CN Hoài Tân; Trường TH số 1 Hoài Thanh Tây, hạng mục: Nhà lớp học 03 tầng 12 phòng và 

Nhà hiệu bộ; Trường TH số 01 Hoài Châu Bắc; Hạng mục: Nhà lớp học 03 tầng 18 phòng; Di tích lịch sử địa điểm lưu 

niệm cuộc biểu tình năm 1931 tại cây số 7 Tài Lương, xã Hoài Thanh Tây; Khu tái định cư vùng thiên tai Bàu Rong … 
5
Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định (Xây lắp); Đường kết nối giữa Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới tại Km1145+540 trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn 

(Bao gồm hệ thống điện); Ni đường và KDC tuyến đường Thái Lợi (bao gồm) hạng mục Di dời điện nước, Di tích lịch sử 

địa điểm lưu niệm cuộc biểu tình năm 1931 tại cây số 7 Tài Lương, xã Hoài Thanh Tây; Trung tâm Văn hóa – thể thao thị 

xã Hoài Nhơn; Khu Tái định cư dự án Tuyến đường ĐT 639; Kè ngăn lũ khu dân cư và xây dựng mới cầu Soi thôn Tường 

Sơn; cầu Cây Vừng thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn; Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính - 

dịch vụ và dân cư tuyến đường Bạch Đằng … 
6
 Hệ thống thoát nước dọc tường rào phía Tây Trụ sở làm việc Công an thị xã Hoài Nhơn; Kè chống xói lở và 

hệ thống ngăn mặn thôn Trường Xuân Tây, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn (phần hạng mục bổ sung) Trường 

THCS Hoài Đức, Hạng mục: Nhà bộ môn 02 tầng 06 phòng, Nhà hiệu bộ, tường rào. 
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Thủ tướng Chính phủ. Thả tôm nuôi 5,5 ha tăng vụ. Trong tháng, xảy ra 04 vụ tai 

nạn trên biển, chết 03 ngư dân
7
. 

 Trồng trọt, thủy lợi: Tổ chức tổng kết nông nghiệp năm 2021, triển khai kế 

hoạch sản xuất vụ Xuân 2021 - 2022 và năm 2022. Chỉ đạo các xã, phường chuẩn bị 

đầy đủ các điều kiện để triển khai sản xuất vụ Xuân 2021 – 2022. Các hồ chứa đạt 

trên 80% tổng dung tích thiết kế. Tiếp nhận bàn giao công trình Hồ Suối Mới (Hoài 

Châu Bắc) và Hồ Giao Hội (Hoài Tân) theo Quyết định 59/2021/QD -UBND ngày 

30/9/2021 của UBND tỉnh. 

 Chăn nuôi - Thú y: Giá heo hơi ổn định (khoảng 40.000 - 45.000 đồng/kg). Số 

lượng đàn trâu, bò đạt khá nhờ công tác tái đàn. Tổng hợp nhu cầu vay vốn 199 

hộ/3.120 triệu đồng, đã giải ngân 2.475 triệu đồng/156 hộ để tái đàn bò. Tiêm 

phòng đợt II/2021: đã tiêm vaccine LMLM cho 25.049 con trâu, bò, đạt 86,51%; 

vaccine cúm gia cầm cho 27.811 con, đạt 100% diện tiêm. 

 Lâm nghiệp: Khai thác rừng trồng khoảng 737 ha, sản lượng ước đạt 

72.485m
3
, đạt 115,9% kế hoạch. Triển khai thực hiện kế hoạch trồng một tỷ cây 

xanh giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy mạnh công tác trồng rừng theo kế hoạch; đến nay, 

đã trồng được 500 ha rừng tập trung trên địa bàn thị xã. 

 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Đoàn thẩm định của tỉnh 

thẩm định kết quả thực hiện nông thôn mới nâng cao năm 2021 xã Hoài Hải, kết 

quả đạt 13/13 tiêu chí. Có 2/6 xã (Hoài Sơn, Hoài Châu Bắc) hoàn thiện hồ sơ đề 

nghị hỗ trợ vốn phát triển sản xuất từ chương trình nông thôn mới (hỗ trợ 56,5 triệu 

đồng/xã). Chỉ đạo các xã đăng ký mô hình xã/thôn nông thôn mới thông minh, xã 

thương mại điện tử thuộc “Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn 

mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025”.  

Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Chỉ đạo các xã, phường chủ 

động ứng phó với mưa lũ và sạt lở đất trên địa bàn; lập hồ sơ thủ tục đấu thầu mua 

sắm vật tư, trang thiết bị phòng chống thiên tai.  

 5. Tài nguyên môi trường và phát triển quỹ đất 

 Thu hồi 289 thửa đất/7,37 ha để giải phóng mặt bằng. Phê duyệt 32 phương 

án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do giải phóng mặt bằng, kinh phí trên 50,8 tỷ 

đồng; phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư do GPMB 12 công trình. Xử phạt 09 trường hợp phạm hành chính 

cấp giấy chứng nhận lần đầu, số tiền trên 418 triệu đồng. Thống nhất cho Công ty 

TNHH Hiền Vương vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Nhà 

máy sản xuất xơ dừa. Phối hợp kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Khu chế 

biến thủy sản tập trung Tam Quan Bắc, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu lâm sản 

Hoài Nhơn. Tổ chức đấu giá 403 lô đất, diện tích 62.188 m
2
, số tiền 336,9 tỷ đồng, 

đạt 112,3% kế hoạch.  

                                                           

 
7
 Tàu cá, ngư dân hành nghề trên biển bị tàu lạ uy hiếp, cướp tài sản: 02 vụ/03 tàu cá, ngư dân rơi 

xuống biển chết 01 vụ/01 người, tàu cá bị chìm tại cửa biển Tam Quan 01 vụ/01 tàu cá/chết 02 người. 
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 6. Tài chính - ngân sách 

 Tổng thu ngân sách phát sinh trên địa bàn (đến ngày 22/11/2021): 539,631 tỷ 

đồng, đạt 101% dự toán năm. Trong đó: thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 

159,338 tỷ đồng, đạt 102%; lệ phí trước bạ 20,756 tỷ đồng, đạt 80%; lệ phí môn bài 

2,832 tỷ đồng, đạt 101%.  

 Tổng chi ngân sách 1.025,4 tỷ đồng, chiếm 116% dự toán năm, trong đó: chi 

đầu tư phát triển 303 tỷ đồng, chiếm 97% so với dự toán năm; chi thường xuyên 

419 tỷ đồng, chiếm 90% dự toán năm. 

 7. Về văn hóa - thông tin - thể thao 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, tiêm vắc xin 

COVID-19. Tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 05-NQ/TU của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030. Xây dựng Đề án tổ chức lại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND thị xã Hoài Nhơn, bổ sung chức 

năng Điều hành Đô thị thông minh thành Trung tâm Điều hành Đô thị thông minh – 

phục vụ hành chính công. Kết quả đánh giá phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” năm 2021: 149/155 thôn, khu phố được công nhận đạt 

chuẩn văn hóa, đạt 96,1%; 125/126 cơ quan đơn vị, doanh nghiệp được công nhận 

đạt chuẩn văn hóa, đạt 99,2%; 05/11 phường được công nhận lần đầu đạt “Phường 

đạt chuẩn văn minh đô thị”. Ban hành Quy chế tạm thời quản lý, bảo vệ và phát huy 

giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn. 

 8. Về giáo dục và đào tạo: Tổ chức các hoạt động nhân Ngày nhà giáo Việt 

Nam 20/11 ý nghĩa, thiết thực phù hợp trong điều kiện dịch COVID-19. Tập trung 

chỉ đạo, hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch tổ chức dạy và học hiệu quả, đảm 

bảo thích ứng với tình hình dịch COVID-19. Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 

đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông 

trên đại bàn thị xã, giai đoạn 2022-2025. 

 9. Về chính sách xã hội: 

 Thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19: Đến 

ngày 25/11/2021: Hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-

TTg: 23.750.770.000 đồng
8
. Thực hiện Quyết định 47/QĐ-UBND ngày 08/8/2021 

của UBND tỉnh: Ngân hàng chính sách xã hội thị xã đã giải ngân cho vay vốn đối 

với lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19: 7.000.000.000 đồng cho 149 lao 

động. Tổ chức phúc tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 và theo chuẩn mới 

giai đoạn 2021 – 2025. Tổ chức truyền thông trực tiếp pháp luật về bình đẳng giới và 

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cho thành viên Câu lạc bộ không sinh con thứ 3, 

Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc và hội viên phụ nữ. Đến ngày 25/11/2021, tỷ lệ người 

dân tham gia BHYT đạt 93,6% dân số. 

                                                           
8
 Trong đó: Hỗ trợ lao động tự do: 15.322.500.000 đồng/10.215 người/17 xã, phường; lao động tạm hoãn thực 

hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: 313.700.000 đồng/130 người; lao động ngừng việc: 

146.000.000 đồng/93 người; hộ kinh doanh: 1.674.000.000 đồng/558 hộ; người cách ly và trẻ em cách ly: 

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

5.447.010.000 đồng cho 05 doanh nghiệp/1.812 lao động. 
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10. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách thủ tục hành chính 

Tiếp tục thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp
9
. Bổ 

nhiệm mới, bổ nhiệm lại 18 viên chức quản lý một số trường. Ban hành Kế hoạch 

triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Thị xã Hoài Nhơn đoàn kết, chung sức, đồng 

lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Đề nghị UBND tỉnh 

tặng thưởng Bằng khen về thành tích công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Tổ chức điều tra xã hội học, khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, các 

cơ quan, đơn vị đối với công tác cải cách hành chính năm 2021 tại các xã, phường; 

thành lập Hội đồng thẩm định, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Chỉ 

đạo tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 

2021. Thực hiện giải quyết chế độ chính sách tiền lương, nghỉ hưu, nghỉ việc đối 

với cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tôn giáo năm 

2021. Thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam (07/11/1981 - 07/11/2021).  

11. Công tác thanh tra, tư pháp 

Ban hành, triển khai Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thị xã; tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
10

. Giải quyết 11 thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực hộ tịch
11

.  

Kết thúc, công bố và công khai kết luận thanh tra trách nhiệm chấp hành pháp 

luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các xã, 

phường: Hoài Châu, Hoài Phú, Bồng Sơn, Hoài Hảo và Hoài Hương, thời kỳ năm 

2020-2021. Tiếp tục đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 04/KL-UBND 

ngày 08/6/2021 và Quyết định số 8721/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của Chủ tịch 

UBND thị xã đối với Chủ tịch UBND phường Hoài Xuân.    

Trong tháng, Chủ tịch UBND thị xã đã tiếp 18 lượt công dân tại Trụ sở Tiếp 

công dân của thị xã, với 18 vụ việc
12

. Duy trì kiểm tra, giải quyết đơn thư theo quy 

định. Trong tháng, phát sinh 38 vụ việc, đã có kết quả giải quyết 15 vụ, còn 23 vụ 

đang giải quyết (trong đó: quá hạn 07 vụ, 16 vụ trong hạn giải quyết).  

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. Tổ chức rút kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch COVID-19 và công 

tác huấn luyện chiến đấu năm 2021. Huấn luyện 72 Dân quân biển, 107 Quân nhân 

dự bị, kết quả đạt khá. Điều động thuyền trưởng, máy trưởng, ngư dân và cán bộ địa 

phương tham gia huấn luyện các lực lượng sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ 

quyền biển bảo. Tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự 9/17 xã, phường, có 

                                                           
9
 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi; Công bố tài liệu ôn tập thi tuyển; 

Thông báo nộp lệ phí dự thi và triệu tập thí sinh dự thi vòng 1; Tổ chức thi tuyển vòng 1. 
10

 Hình thức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam tại các tuyến đường chính của thị xã. 
11

 Cải chính hộ tịch 09 trường hợp; đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 01 trường hợp; đăng ký khai sinh 

kết hợp cha nhận con có yếu tố nước ngoài 01 trường hợp. 
12

 Kết quả: giao UBND xã, phường giải quyết 10 vụ việc, giao cơ quan chuyên môn kiểm tra, tham mưu 

UBND thị xã giải quyết 04 vụ, hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 04 vụ.  
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810/1.220 thanh niên phát lệnh khám tuyển, có 311 thanh niên đạt tiêu chuẩn lên 

đường nhập ngũ. Giải quyết hồ sơ chính sách, hồ sơ Quyết định 49/2015/QĐ-TTg 

ngày 14/10/2015 còn tồn đọng ở các xã, phường.  

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 10 vụ/35 đối tượng
13

, tăng 07 vụ, 06 đối tượng so 

tháng trước; vi phạm pháp luật về ma túy phát hiện 01 vụ/01 đối tượng
14

, giảm 03 

vụ/08 đối tượng so tháng trước. Tai nạn giao thông xảy ra 03 vụ, làm chết 02 người, 

bị thương 3 người; tăng 02 vụ, 01 người chết, 03 người bị thương so tháng trước.    

* Tồn tại, hạn chế 

- Thủ trưởng một số cơ quan chậm thực hiện các thông báo kết luận của lãnh 

đạo UBND thị xã. 

- Thực hiện thủ tục quy hoạch và đầu tư hạ tầng trong cụm công nghiệp chưa 

đảm bảo tiến độ do vướng công tác GPMB. 

- 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.  

- Chưa xử lý dứt điểm các trường hợp tồn đọng trong lĩnh vực đất đai; xử lý vi 

phạm lĩnh vực xây dựng; chưa xử lý triệt để và đồng bộ hành vi lấn, chiếm vỉa hè, 

lòng đường bộ và đường sắt... 

 - Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc chấp hành các quy định về phòng, 

chống COVID-19 của một bộ phận người dân chưa cao. 

 - Tình hình tai nạn trên biển gia tăng, tai nạn giao thông có xu hướng tăng. Vi 

phạm pháp luật về ma túy diễn biến phức tạp. 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 12/2021 

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

xuyên, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

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

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng, nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên 

và Nhân dân về thực hiện đầy đủ chủ trương của Chính phủ về "Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ 

cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

công tác phòng, chống dịch COVID-19. Khẩn trương khoanh vùng, truy vết, xét 

nghiệm thần tốc đối với các khu vực phát sinh ca dương tính SARS-CoV-2 trên địa 

bàn, không để lây lan ra diện rộng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ COVID 

cộng đồng; tăng cường công tác quản lý xã hội, giám sát các đối tượng, khu vực 

nguy cơ cao theo phương châm “từ xa, từ sớm, từ cơ sở”. Triển khai thực hiện có 

hiệu quả Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 25/10/2021 của UBND thị xã về tạm thời 

“thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Đẩy nhanh tiến 

                                                           
13

 Trộm cắp tài sản: 02 vụ/01 ĐT; cố ý gây thương tích: 02 vụ/06 ĐT; cướp giật tài sản: 02 vụ/04 ĐT; vi phạm 

pháp luật về phòng cháy chữa cháy: 01 vụ/01 ĐT; đánh bạc: 02 vụ/09 ĐT; gây rối trật tự công cộng: 01 vụ/14 ĐT. 
14

 Tổ chức sử dụng TPCMT 01 vụ/03 ĐT; tàng trữ TPCMT 02 vụ/04 ĐT; mua bán TPCMT 01 vụ/02 ĐT. 
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độ tiêm chủng vắc xin toàn dân đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tập trung công tác đảm 

bảo an sinh xã hội, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.  

 Chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện có hiệu quả Phương án 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân sự năm 2021 theo 

phương châm “4 tại chỗ”, nhất là di dời dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở. UBND các 

xã, phường phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ GPMB, 

nhất là các công trình trọng điểm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. 

 2. Phòng Kinh tế:  

  Tăng cường hướng dẫn kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ 

trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng 

chống dịch COVID-19 trong CCN, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chợ... đảm bảo 

“thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tiếp tục ổn định 

sản xuất, kinh doanh kể cả khi có ca F0 tại doanh nghiệp. Tiếp tục quản lý có hiệu 

quả hạ tầng, nhất là hệ thống thu gom, thoát nước mưa, cây xanh... các cụm công 

nghiệp trong mùa mưa lũ. Tiếp tục yêu cầu doanh nghiệp đầu tư hạ tầng các cụm 

công nghiệp: Đệ Đức, Hoài Tân; 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, 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). 

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, yêu cầu ngư dân đánh bắt hải sản có 

trách nhiệm, không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Tập trung hướng dẫn các xã, 

phường chuẩn bị các điều kiện để triển khai sản xuất vụ Xuân 2021-2022, đẩy mạnh 

chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng. Tăng cường chỉ đạo các giải pháp phòng, chống 

dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là bệnh viêm da nổi cục, dịch tả heo Châu 

Phi, LMLM gia súc. Thực hiện phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn, phòng thủ dân sự năm 2021 theo phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường quản 

lý, đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ. Thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh 

mương ở các phường, xã năm 2021. Đôn đốc các xã rà soát tiêu chí, tiếp tục xây 

dựng nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2018-2020 đến khi có 

hướng dẫn mới.  

 3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: Xây dựng chương trình khuyến nông năm 

2022 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kiểm tra, xử lý kịp thời khi phát hiện dịch 

bệnh động vật, không để lây lan diện rộng. Hướng dẫn thực hiện các biện pháp 

phòng, chống đói rét cho trâu bò. Triển khai tiêm phòng vaccine đợt 2/2021 đạt tỷ lệ 

quy định. Thực hiện thanh quyết toán vật tư tiêm phòng vaccine LMLM đợt 2/2021. 

 4. Ban quản lý Cảng cá và Dịch vụ đô thị: Thực hiện kiểm soát tàu thuyền 

xuất, nhập bến theo Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018, Thông tư 

số 13/2020/TT-BNNPTNT ngày 9/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, sắp xếp tàu thuyền, vệ sinh môi 

trường, phòng cháy chữa cháy khu vực âu thuyền Tam Quan. Phối hợp với cơ quan 

liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến về quy định của Ủy ban Châu Âu về 

chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Triển khai kế hoạch và phương án phòng 
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chống thiên tai để kịp thời ứng phó, xử lý trong mùa mưa bão. Thực hiện tốt việc 

thu gom rác thải, quản lý dịch vụ đô thị. Tham mưu thực hiện tốt Lễ công bố Cảng 

cá loại II. 

 5. Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ: Triển khai kế hoạch quản lý 

bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ 

rừng; tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và 

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

rừng giáp ranh giữa thị xã Hoài Nhơn và các địa phương lân cận.  

 6. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu UBND thị xã Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022; thủ tục các bước đấu thầu Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2021-2030 trình UBND tỉnh phê duyệt; kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TU ngày 30/8/2021 của Thị ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác quản lý đất đai, môi trường, trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn 

thị xã. 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. Báo cáo đề 

xuất UBND thị xã vị trí xây dựng Nhà máy xử lý rác thải phía Bắc tỉnh Bình Định. 

Thực hiện tốt công tác quản lý môi trường; tăng cường kiểm tra, xử lý trường hợp 

gây ô nhiễm môi trường (kênh mương Lại Giang; sông Lại Giang, cụm công 

nghiệp, Khu dân cư…). 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. 

 7. BQL dự án đầu tư xây dựng và PTQĐ: Giải quyết các tồn đọng, vướng mắc 

trong công tác GPMB một số công trình15. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, 

trong đó tập trung các công trình trọng điểm16. Rà soát các công trình chậm tiến độ; 

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. 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. Đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất. 

 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 2035. Tăng 

cường công tác quản lý quy 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 thiện, trình phê duyệt 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.  

                                                           
15

Tuyến đường ven biển (ĐT639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh; CCN Hoài Tân; CCN Bồng 

Sơn (giai đoạn 2); Khu hành chính dịch vụ và dân cư Tuyến đường Bạch Đằng; Di tích lịch sử địa điểm lưu niệm cây số 7; 

Khu dân cư Phú Mỹ Lộc;... 
16

CCN Giao Hội; Hỗ trợ ĐTXD tuyến đường thay thế đường Trần Phú, Nhà ở xã hội, Khu dân cư Phúc Gia 

Tân; Di tích chiến thắng Đồi Pháo; Quảng trường biển; các khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất... 
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 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. Tập trung công tác quản lý, chỉnh trang đô thị. 

Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trật tự đô thị, trật tự xây dựng theo 

quy định. Xử lý các trường hợp xây dựng nhà, công trình không có giấy phép, sai 

giấy phép, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt, đường bộ… 

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

- An Lão: 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. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội, dự toán ngân sách, đầu tư XDCB năm 2022 sát đúng tình hình. 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: Tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; theo dõi giám sát, điều tra, xử 

lý các trường hợp có liên quan đến yếu tố dịch tễ dịch COVID-19 theo quy định; tổ 

chức quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà; cách ly tại nhà, nơi lưu trú để phòng 

chống dịch COVID-19 đối với người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 theo 

hướng dẫn của Sở Y tế. Phối hợp tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch 

COVID-19 hiệu quả, khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhất là đối tượng trẻ em 

từ 12-17 tuổi. Tập trung kiểm tra, giám sát, đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường chỉ đạo phòng, chống 

sốt xuất huyết. Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý tốt hành 

nghề y dược tư nhân. 

11. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH-TT-TT: Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng; tuyên truyền các biện pháp phòng, 

chống dịch, tiêm chủng vắc xin COVID-19. Tập trung tuyên truyền trực quan, tham 

mưu xây dựng kế hoạch vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh. Tham mưu ban 

hành: Kế hoạch truyền thông về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 

2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm 

an toàn thông tin mạng năm 2022. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh 

vực văn hóa, thông tin, quảng cáo; tập trung kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh 

doanh, dịch vụ thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19, xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo hồ sơ xếp hạng di tích Trận 

ném bom Chợ Đề năm 1950. 

 12. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm GDNN-GDTX: Tiếp tục chỉ đạo 

các trường tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; kiểm tra chất 
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lượng học kỳ I phù hợp với diễn biến tình hình dịch. Thực hiện các giải pháp hạn 

chế tình trạng học sinh bỏ học. Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi và Tổng phụ trách 

Đội giỏi. 

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

Chi trả trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội 

theo đúng quy định, đảm bảo các biện pháp phòng, chống COVID-19. Tiếp tục rà 

soát, xét duyệt sát, đúng và chi hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng thuộc diện hỗ trợ 

theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu UBND thị xã báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, 

cận nghèo năm 2021 (theo chuẩn mới giai đoạn 2021 – 2025). Tăng cường công tác 

bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ nhân Tháng 

hành động về bình đẳng giới năm 2021 (15/11/2021 - 15/12/2021). Đẩy mạnh vận 

động thực hiện bảo hiểm y tế hộ gia đình. Tổ chức tuyên truyền đối thoại chính sách 

BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

 14. Thanh tra thị xã: Tham mưu Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt kế hoạch 

thanh tra năm 2022, tổ chức thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt. Báo cáo kết 

quả thẩm tra, xác minh đơn của ông Phan Văn Đồng, phường Hoài Thanh Tây. 

Kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực 

hiện kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã trong công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân theo quy định. 

 15. Phòng Tư pháp: Tham mưu UBND thị xã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp 

vụ xử lý vi phạm hành chính và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thị 

xã. Báo cáo kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác theo dõi thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật theo kế hoạch. Tập trung hướng dẫn UBND các xã, phường hoàn thiện hồ sơ đánh 

giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. 

 16. Phòng Nội vụ: Thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức sự nghiệp 

(chấm thi và công bố kết quả vòng 1). Chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của thị 

xã; tổng hợp, đánh giá chỉ số cải cách hành chính các xã, phường năm 2021. Tổng 

hợp kết quả điều tra xã hội học, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, 

các cơ quan, đơn vị đối với công tác cải cách hành chính năm 2021 tại các xã, 

phường. Phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính quốc gia tại thành phố Huế 

tổ chức mở lớp bồi dưỡng nhà nước ngạch chuyên viên chính. Tổng hợp kết quả 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Tham mưu 

thành lập Hội đồng và tổ chức xét duyệt nâng bậc lương trước thời hạn đợt 2/2021. 

Tiếp tục 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. Tham mưu giải quyết các vấn đề tôn 

giáo phát sinh. Tổ chức thăm chúc mừng các cơ sở Công giáo, Tin lành nhân lễ 

Giáng sinh năm 2021. 

 17. Công an thị xã: Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, nắm bắt tình hình 

an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tập trung điều tra, xác minh các trường hợp vi 

phạm liên quan phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuần tra, kiểm soát dọc tuyến 

Quốc lộ 1A, nắm chắc số người đến, đi, về từ vùng dịch đề nghị biện pháp cách ly 
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phù hợp. Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều 

kiện về ANTT, nhất là karaoke và lưu trú. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 

02-CT/TU ngày 13/11/2020 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.  

 18. Ban Chỉ huy quân sự thị xã: 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. 

Tham mưu công tác tuyển quân gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19; 

thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo kế hoạch. Tập trung hướng dẫn các 

xã, phường giải quyết hồ sơ tồn đọng theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 

14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

 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 nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là cộng đồng ngư dân ven biển 

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 trong điều kiện phòng, chống 

COVID-19./. 

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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