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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4  

và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2022 

  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 4/2022 

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

Tình hình hoạt động sản xuất CN-TTCN và làng nghề trong tháng 4 tiếp 

tục duy trì tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 04 ước đạt 1.049,5 tỷ 

đồng, lũy kế ước đạt 3.753 tỷ đồng, đạt 32,4% kế hoạch, tăng 15,3% so cùng kỳ. 

Góp ý Quy định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Xây dựng và 

kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN Hoài Hương. 

Doanh thu thương mại - dịch vụ tháng 04 ước đạt 1.568 tỷ đồng, lũy kế ước 

đạt 8.303 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch, tăng 11,6% so cùng kỳ. Một số doanh 

nghiệp, nhà phân phối có doanh thu cao
1
. Hiện nay, có 9.475 cơ sở sản xuất, kinh 

doanh đang hoạt động trên địa bàn thị xã. 

2. Đầu tƣ xây dựng, quản lý đô thị 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB và thi công các công trình, nhất là các 

công trình trọng điểm
2
. Thi công hoàn thành 01 công trình

3
. Bàn giao mặt bằng thi 

công xây dựng 03 công trình
4
.  Lập thủ tục đầu tư xây dựng 21 dự án, công trình. 

Tiếp tục lập hồ sơ kêu gọi đầu tư các dự án trên địa bàn thị xã. 

Duy tu, bảo dưỡng công viên, hoa viên, điện chiếu sáng công cộng và đèn hoa 

trang trí đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả. Duy trì kiểm tra, lập trật tự đô thị; 

kiểm tra, xử lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, trật tự hành lang an toàn giao thông 

các công trình đang thi công. Phê duyệt phương án và sơ đồ biển số nhà các tuyến 

đường trên địa bàn các phường. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động 

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

3. Về sản xuất ngƣ - nông - lâm nghiệp 

Thủy sản: Sản lượng khai thác trong tháng ước đạt 3.200 tấn (trong đó cá ngừ 
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 như: Công ty TNHH Thương mại Hoàng Sơn, DNTN Thương mại - Dịch vụ Hồng Nhanh, Công ty TNHH 

Thương mại Tổng hợp Sơn Hà, Công ty TNHH Thương mại Trung Tín, DNTN Sản xuất thương mại Trường Hải... 
2
 Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa phận thị xã; Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu hành 

chính - dịch vụ và dân cư tuyến đường Bạch Đằng; Ni đường và KDC tuyến đường Thái Lợi (bao gồm Di dời điện, 

nước); Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú (bao gồm Di dời điện, nước, kể cả 

đường đây 22kV và 110kV). 
3
 Hạng mục di dời hệ thống điện, cấp nước sạch (tuyến đường Bồng Sơn - Hoài Hương) thuộc dự án Sửa chữa, 

nâng cấp, thảm tăng cường mặt đường các tuyến đường tỉnh (ĐT) và một số tuyến đường kết nối Quốc lộ 1. 
4
 Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định: Hạng mục GPMB:Di dời đường dây điện 110kV và Di dời đường dây điện 22kV và 0,4kV, Nâng 

cấp, sửa chữa trung tâm điều hành đô thị thông minh và dịch vụ hành chính công (trụ sở Chi cục thuế cũ), Trường 

Tiểu học số 02 Hoài Thanh; HM: Nhà lớp học, nhà bộ môn 02T-12P và Nhà hiệu bộ. 
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đại dương 450 tấn); luỹ kế ước đạt 15.973 tấn, đạt 26,7% kế hoạch năm, tăng 1.773 

tấn so cùng kỳ (trong đó, cá ngừ đại dương 3.222 tấn; tăng 352 tấn so cùng kỳ). 

Phối hợp thẩm định 1.000 hồ sơ đề nghị hỗ trợ của ngư dân năm 2022 (đợt 01); 

tiếp tục chi trả tiền hỗ trợ nhiên liệu đợt 10/2021 với số tiền 94 tỷ đồng. Diện tích 

thả tôm nuôi vụ chính: 125,3 ha
5
; đạt 100% kế hoạch năm, diện tích thu hoạch 23 

ha, năng suất 15 tấn/ha, sản lượng 345,5 tấn. Trong tháng, xảy ra 01 vụ chìm tàu, 

01 tàu cháy tại cảng cá Tam Quan
6
. 

Trồng trọt, thuỷ lợi: Tiến độ xuống giống một số cây trồng chính vụ Thu năm 

2022: Cây lúa: 2.000/4.815 ha, đạt 41,5% kế hoạch; cây ngô: 246/685 ha, đạt 

35,9% kế hoạch; cây lạc: 214,5/365 ha, đạt 58,7% kế hoạch. Các công trình đầu 

mối thủy lợi ổn định, các hồ chứa đạt 88% tổng dung tích thiết kế. Phê duyệt dự 

toán diện tích được hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 với 

diện tích đề nghị hỗ trợ 9.687,41 ha. Phân bổ tạm ứng kinh phí cho các HTX nông 

nghiệp và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã để hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch 

vụ công ích thủy lợi đợt 2/2022: 2.476.619.000 đồng. 

Chăn nuôi - Thú y: Đàn vật nuôi phát triển ổn định, giá heo hơi hiện nay tăng 

nhẹ khoảng 50.000 - 55.000 đồng/kg; đàn gia cầm đạt khá, giá bán thịt, trứng gia 

cầm ổn định. Tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh động vật, nhất 

là bệnh Viêm da nổi cục ở gia súc. Đầu năm đến nay, số bê mắc bệnh viêm da nổi 

cục là 165 con/156 hộ/13 xã, phường. Triển khai công tác tiêm phòng vaccine cúm 

gia cầm, LMLM đợt I/2022 đạt kết quả
7
. 

Lâm nghiệp: Đến ngày 19/4/2022, khai thác r ừng trồng khoảng 70 ha, sản 

lượng ước đạt 6.440m
3
. Đẩy mạnh công tác quản lý hoạt động sản xuất - kinh 

doanh giống cây lâm nghiệp. 

Quản lý kinh tế tập thể: Tổ chức chức đối thoại với Giám đốc các HTX, Quỹ tín 

dụng về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn. 

Chương trình MTQG XD nông thôn mới và Chương trình OCOP: Tổ chức 

Công bố Quyết định công nhận xã Hoài Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

năm 2021 và lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Di tích lịch sử - văn hóa 

Lăng Ông Nam Hải Vạn Kim Giao. 

 Phòng chống thiên tai và TKCN: Chỉ đạo UBND các xã, phường chi hỗ trợ 

và nộp thủ tục thanh quyết toán thiệt hại giống cây trồng, vật nuôi do mưu lũ gây 

ra cuối năm 2021 trên địa bàn thị xã đảm bảo thời gian quy định. 

4. Tài nguyên môi trƣờng và phát triển quỹ đất 

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

khai Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030. Thu hồi 96.001,8m
2
 đất để giải 

phóng mặt bằng. Phê duyệt 30 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do giải 

phóng mặt bằng, tổng kinh phí: 42.816.337.885 đồng. Cấp mới 91 Giấy chứng 

                                                           
5
Hoài Mỹ 22; Hoài Hải 13,2 ha; Hoài Hương 2,5 ha; Tam Quan Nam 44,6 ha; Tam Quan Bắc 16 ha; Tam 

Quan 18 ha. 
6
 Ngày 02/4/2022, tàu cá BĐ-97638-TS do ông Phạm Trường Quý có hộ khẩu thường trú ở phường Hoài 

Hương chìm hoàn toàn trên khu vực quần đảo Trường Sa; ngày 12/4, tàu cá BĐ-97450-TS của bà Trương Thị Loan 

ở phường Tam Quan Bắc bị cháy tại cảng Tam Quan. 
7
 Đến ngày 20/4/2022 đã tiêm vaccine: cúm gia cầm 42.010 con vịt, LMLM trâu bò 18.770 con. 
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nhận quyền sử dụng đất
8
. Tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục 

hậu quả đối với ông Nguyễn Văn Thinh, Khu phố Lại Khánh Nam, phường Hoài 

Đức. Tổ chức đấu giá 79 lô đất với tổng diện tích 14.484,1 m
2
, số tiền 

76.289.728.000 đồng, đạt 18% kế hoạch. 

5. Tài chính - ngân sách 

Tổng thu ngân sách phát sinh trên địa bàn (đến ngày 24/4/2022): 286,791 tỷ 

đồng, đạt 44% dự toán năm, trong đó: thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 

63,180 tỷ đồng, lệ phí trước bạ 10,8302 tỷ đồng, lệ phí môn bài 2,574 tỷ đồng. 

Tổng chi ngân sách 356,760 tỷ đồng, chiếm 34% dự toán năm, trong đó: Chi đầu 

tư phát triển 127,003 tỷ đồng (chiếm 29%), chi thường xuyên 202,491 tỷ đồng 

(chiếm 34%). Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp chống thất thu thuế trên địa 

bàn, trong đó phấn đấu thu thuế NQD đạt ít nhất vượt 05% kế hoạch so với pháp 

lệnh; thu tiền sử dụng đất ít nhất 600 tỷ đồng so với chỉ tiêu pháp lệnh 450 tỷ đồng. 

6. Về văn hóa - thông tin - thể thao 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống COVID-19, nhất là tiêm vắc 

xin, điều trị F0 tại nhà, nơi cư trú. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày 

giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động. 

Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng đô thị thông minh thị xã Hoài Nhơn giai 

đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch Chuyển đổi số đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch Phát triển du lịch đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2035. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, 

thông tin, quảng cáo. Tổ chức thành công Lễ dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ liệt 

sỹ thị xã và Di tích nơi cập bến tàu không số Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ nhân dịp Đoàn 

công tác của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng 

ban Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban 

chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam về thăm và 

làm việc tại Hoài Nhơn.  

Xây dựng Đề án phát triển võ thuật trên địa bàn thị xã, giai đoạn 2022-2025. 

Tổ chức thành công Giải bóng chuyền nữ Đại hội TDTTTT thị xã
9
. Tham gia giải 

bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền nữ Đại hội TDTT tỉnh Bình Định, đạt 01 huy 

chương vàng, 04 huy chương bạc
10

.  

7. Y tế 

Trong tháng, ghi nhận 3.557 ca mắc Covid-19, giảm 3.055 ca so với tháng 

trước; từ cuối tháng 6/2021 đến ngày 19/04/2022, toàn thị xã ghi nhận 13.524 ca 

mắc Covid-19; điều trị khỏi 13.248 ca (đạt 98%), đang điều trị 261 ca, tử vong 15 

người. Tổng số người trong diện tiêm được tiêm vắc xin phòng COVID-19: Mũi 1: 

176.527/177.779, đạt 99,3%; Mũi 2: 171.027, đạt 99,2%; Mũi nhắc: 49.476, đạt 

31,6%; Mũi bổ sung: 14.190 người. 

                                                           
8
 Gồm: 05 thửa đất trồng cây hàng năm khác; 01 thửa đất trồng cây lâu năm; 04 thửa đất chuyên trồng lúa 

nước; 02 thửa đất rừng sản xuất; 79 thửa đất ở và đất trồng cây lâu năm gắn liền với đất ở. 
9
 Giải nhất xã Hoài Châu Bắc, Giải nhì phường Hoài Tân, Giải Ba phường Tam Quan Bắc, Giải Khuyến khích 

xã Hoài Phú. 
10

 Giải bóng bàn (01 huy chương vàng, 02 huy chương bạc), giải cầu lông (02 huy chương bạc). 
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Trong tháng, có 05 ca mắc sốt xuất huyết, phát sinh 01 ổ dịch; lũy kế 20 ca/01 

ổ dịch, ca bệnh có ở 9/155 thôn, khu phố/10 xã, phường. Ban hành kế hoạch bảo 

đảm an toàn thực phẩm ‟Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 từ ngày 

15/4 - 15/5/2022. Trong tháng, tổ chức kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm 

lĩnh vực ngành Y tế quản lý đối với 08 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 03 cơ sở.  

8. Về giáo dục và đào tạo 

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo các trường thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19. Chỉ đạo các trường THCS tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II 

năm học 2021-2022. Rà soát, lập danh sách các đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi tại 

các cơ sở, trường tư thục và công lập, lấy ý kiến phụ huynh tham gia tiêm vắc xin 

phòng chống COVID-19. Tổ chức 02 cuộc thi cấp thị xã cho giáo viên và học 

sinh
11

; tham gia các Hội thi cấp tỉnh tổ chức, đạt nhiều giải cao
12

. 

9. Về chính sách xã hội 

Xây dựng kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương 

binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Chi trợ cấp ưu đãi người có công và thân 

nhân; trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội tháng 4/2022 kịp thời, đúng quy 

định
13

. Chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng các hoạt động nhân Ngày 

người khuyết tật Việt Nam 18/4/2022
14

. Tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu 

động năm 2022 tại UBND phường Hoài Tân (có 90 thanh niên tham dự). Phối hợp 

với Công ty Điện lực khảo sát, hỗ trợ xây mới 01 nhà hộ cận nghèo có công cách 

mạng tại xã Hoài Châu (mức hỗ trợ 50 triệu đồng/ 01 hộ). Tăng cường công tác 

phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn 

thị xã. Tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2/2022, thu được 272 đơn vị máu. Đến 

ngày 21/04/2022, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 91,8% dân số. 

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

Quyết định công nhận kết quả 269/296 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2021. Tiếp nhận 73 phiếu đăng ký dự tuyển công 

chức cấp xã năm 2022. Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 

cho Đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quyết định điều động công 

tác 03 công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường
15

. Trình UBND tỉnh cho chủ 

trương thực hiện thí điểm tổ chức lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành Trung 

tâm điều hành đô thị thông minh - Phục vụ hành chính công. Quyết định kiện toàn 

Đội quản lý trật tự đô thị; phê duyệt phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy 

hoạt động thuộc Ban Quản lý Dự án ĐTXD và PTQĐ. Ban hành Kế hoạch phát 
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 Thi giáo viên dạy giỏi bậc THCS cấp thị xã có 82 giáo viên tham gia; thi học sinh giỏi lớp 6, 7, 8. 
12

 Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học 14 giải (07 giải Nhì, 06 giải Ba và 01 giải Khuyến khích); Hội thi 

giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi bậc THCS đạt 10 giải (01 Nhì, 06 Ba và 03 Khuyến khích); thi học sinh giỏi lớp 9 đạt 

33 giải (01 giải Nhất, 04 giải Nhì, 08 giải Ba và 20 giải Khuyến khích).  
13

 Chi trợ cấp ưu đãi người có công và thân nhân tháng 4/2022: Chi hàng tháng: 17.672.001.000 đồng/ 10.909 

người; Trợ cấp ưu đãi một lần: 804.243.000 đồng/ 89 người; Trợ cấp ưu đãi học sinh sinh viên: 4.500.000 đồng/18 

người; chi trợ cấp xã hội tháng 4/2022: 9.096.300.000 đồng/16.247 đối tượng bảo trợ xã hội. 
14

 Trao tặng 05 suất quà cho 05 người khuyết tật giá trị quà 300.000 đồng/ suất (tổng 1.500.000 đồng/ 5 suất 

quà/ 5 người khuyết tật). Tổ chức khám sàng lọc cho người khuyết tật vận động, khuyết tật thần kinh tâm thần, 

khuyết tật trí tuệ trên địa bàn 
15

 Hoài Sơn, Hoài Tân, Tam Quan Bắc. 
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động thi đua Cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2025, Kế hoạch kiểm tra công 

tác dân vận chính quyền - dân chủ cơ sở năm 2022, Kế hoạch kiểm tra công tác 

văn thư - lưu trữ. Tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng” cho 04 Bà mẹ; đến nay, có 2.083 Bà mẹ được phong tặng, truy 

tặng. Khen thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc cho 01 cá nhân có thành tích trong 

công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; 10 cá nhân đạt thành tích cao trong kỳ thi 

học sinh giỏi cấp Quốc gia năm 2022. Triển khai thực hiện Quyết định số 311/QĐ-

TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Giáo dục 

lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng 

trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”. Quyết định công nhận kết quả Đại 

hội của các Hội cấp xã
16

.  

11. Công tác thanh tra, tƣ pháp 

Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã. Báo cáo thực 

hiện kế hoạch giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (từ ngày 01/10/2018 đến 

hết ngày 30/9/2021). Chỉ đạo về việc không thực hiện chứng thực hợp đồng, giao 

dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực hướng tuyến Đường bộ cao 

tốc Bắc - Nam đi qua trên địa bàn thị xã. Giải quyết 13 hồ sơ cải chính hộ tịch. 

Tổng hợp báo cáo kết quả cuộc thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ để 

bảo vệ và phát triển đất trồng lúa của UBND các phường Hoài Hảo, Hoài Đức và 

xã Hoài Sơn, thời kỳ 2020 - 2021. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ý kiến kết luận 

của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về kiến nghị của Công ty TNHH Bá Sanh Đường 

liên quan đến kết quả thanh tra đối với công trình Trạm bơm và bê tông kênh 

mương chính Trạm bơm Song Khánh, Hoài Xuân. Thẩm tra, xác minh nội dung 

khiếu nại của ông Nguyễn Rân (Thiện Đức Bắc, Hoài Hương); thu thập thông tin, 

xác minh hồ sơ bồi thường hỗ trợ GPMB đối với bà Phan Thị Tám (Nhuận An 

Đông, Hoài Hương).  

Chủ tịch UBND thị xã tiếp công dân định kỳ 11 lượt người/11 vụ việc
17

. Duy 

trì kiểm tra, giải quyết đơn thư theo quy định. Trong tháng, phát sinh 53 vụ việc 

khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đã có kết quả giải quyết 17 vụ, còn 36 vụ đang giải 

quyết (trong đó: quá hạn 03 vụ
18

, 03 vụ của Tòa án nhân dân thị xã chưa nhận được 

kết quả giải quyết). 

12. Quốc phòng - an ninh 

Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng hệ thống văn 

kiện chỉ đạo diễn tập KVPT năm 2022. Rà soát, lập danh sách các chủ phương tiện 

tàu, thuyền, Thuyền trưởng, Máy trưởng, Thuyền viên tham gia diễn tập CH-CQ 1 

bên 2 cấp trên bản đồ, có thực binh tác chiến bảo vệ biển, đảo “BĐ-22”. Tổ chức 

Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2022.  

                                                           
16

 Hội Cựu tù Chính trị phường Hoài Hảo, xã Hoài Mỹ, xã Hoài Sơn; Hội Khuyến học phường Hoài Thanh. 
17

 Kết quả: giao các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND thị xã giải quyết, trả lời 06 vụ việc; chỉ đạo các xã, 

phường giải quyết theo thẩm quyền 05 vụ việc. 
18

 BQL dự án ĐTXD và PTQĐ: 01 vụ; Hoài Tân: 01 vụ; Tam Quan: 01 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 09 vụ/08 đối tượng
19

, tăng 05 vụ, giảm 02 đối 

tượng so tháng trước. Tội phạm về ma túy: phát hiện 01 vụ - 02 đối tượng có hành 

vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tăng 01 vụ/02 đối tượng; vi phạm pháp 

luật về ma túy: phát hiện 23 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, 

tăng 23 đối tượng so với tháng trước. Vi phạm pháp luật về kinh tế - môi trường: 

phát hiện 02 vụ/02 đối tượng (có hành vi vi phạm lĩnh vực lâm sản và khoáng sản), 

tăng 02 vụ/02 đối tượng. Trong tháng, không xảy ra tai nạn giao thông. Xảy ra 01 

vụ cháy tàu ở Tam Quan Bắc, tài sản thiệt hại khoảng 01 tỷ đồng.  

* Tồn tại, hạn chế 

- Tiến độ GPMB, thi công xây dựng một số công trình còn kéo dài; chậm bàn 

giao đất cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.  

- Chưa xử lý dứt điểm tồn đọng vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng; lấn, 

chiếm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt... 

- Tai nạn và sự cố trên biển vẫn còn xảy ra. Tình hình tội phạm và vi phạm 

pháp luật có xu hướng gia tăng, đặc biệt là vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, ma 

túy, kinh tế - môi trường. 

II. CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 5/2022 

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. Phòng Kinh tế:  

Thường xuyên thăm hỏi, động viên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện 

hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, cơ sở tiếp tục nâng 

cao năng suất, đổi mới mẫu mã, sản xuất song song với bảo vệ môi trường, nâng 

cao chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường; khuyến khích hộ kinh 

doanh chuyển đổi sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp. Hướng dẫn các 

doanh nghiệp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. 

Tăng cường công tác quản lý CCN; kiểm tra việc sử dụng đất và xây dựng 

trong CCN. Thu hút dự án đầu tư lấp đầy các CCN hiện có. Thường xuyên kiểm 

tra, kiểm soát thị trường, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. 

Chủ động tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa 

để chuẩn bị các nguồn hàng dự trữ, bình ổn giá cả thị trường. 

 Phối hợp thẩm định hồ sơ theo Quyết định số 48 cho ngư dân; tuyên truyền 

thực hiện nghiêm túc Luật Thủy sản, Nghị định số 26, Nghị định số 42 của Chính 

phủ, Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT; Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp, cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy 

ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không 

theo quy định, kiểm tra, lập hồ sơ đề xuất xử lý các trường hợp tàu cá vi phạm 

IUU; hướng dẫn chăm sóc tôm nuôi đảm bảo phòng, chống dịch bệnh. Tập trung 

chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng vụ Thu; tập trung 

                                                           
19

 Trộm cắp tài sản 05 vụ - 04 ĐT; Cố ý gây thương tích 01 vụ - 01 ĐT; Hiếp dâm 01 vụ - 01 ĐT; Lạm dụng 

tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 01 vụ - 01 ĐT 
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phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản, nhất là bệnh viêm da nổi cục, 

dịch tả heo Châu Phi, LMLM, cúm gia cầm; đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước 

về hoạt động sản xuất - kinh doanh giống cây lâm nghiệp, công tác trồng một tỷ 

cây xanh theo kế hoạch, trồng dừa ven biển năm 2022; chỉ đạo triển khai thực hiện 

kế hoạch kiên cố hóa kênh mương ở các phường, xã; thực hiện kế hoạch thành lập 

mới các HTX chuyên ngành; xây dựng kế hoạch đảm bảo nước sinh hoạt cho Nhân 

dân trong mùa nắng nóng. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: Triển khai thực hiện chương trình khuyến 

nông đã phê duyệt. Tiếp tục thực hiện các mô hình khuyến nông và khoa học công 

nghệ theo kế hoạch. Tăng cường công tác điều tra, dự tính, dự báo định kỳ sâu 

bệnh hại; theo dõi, kiểm tra tình hình dịch bệnh động vật nhất là bệnh viêm da nổi 

cục ở trâu bò, lở mồm long móng gia súc, dịch tả heo Châu Phi, heo tai xanh, cúm 

gia cầm...; tiếp tục triển khai tiêm phòng đợt 1/2022. Quản lý và vận hành các hồ 

chứa theo đúng quy định. 

3. Ban quản lý Cảng cá và Dịch vụ đô thị: Khẩn trương xây dựng kế hoạch 

khai thác hạ tầng Khu E - Cảng cá Tam Quan. Tăng cường công tác quản lý tàu 

thuyền xuất nhập cảng theo quy định; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, sắp 

xếp tàu thuyền, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy; thực hiện tốt công tác 

thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn thị xã. 

4. Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ: Xây dựng và 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. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tiếp tục tham mưu triển khai Quy hoạch 

sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030. Tham mưu Ban Thường vụ Thỉ ủy Chỉ thị về 

tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình mới. Phối hợp với các phòng, 

ban có liên quan tham mưu UBND thị xã Chỉ thị triển khai thực hiện Luật số 

67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử 

lý vi phạm hành chính. Tiếp tục đôn đốc UBND các xã, phường tập trung cấp giấy 

chứng nhận xâm phụ canh, chỉnh lý biến động hồ sơ tồn, xử lý đất lấn, chiếm nhất 

là ven sông, ven biển và các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy CNQSD đất lần đầu 

theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP. Xây dựng kế hoạch triển khai phân loại chất thải 

rắn sinh hoạt tại nguồn. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp gây ô nhiễm 

môi trường trong và ngoài cụm công nghiệp, khu chế biến thủy sản, âu thuyền, 

kênh Lại Giang, các cơ sở sản xuất, chăn nuôi trong khu dân cư... có hành vi vi 

phạm công tác bảo vệ môi trường. 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.  

6. Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ: Triển khai thực hiện công tác GPMB 

dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam. Giải quyết các tồn đọng, vướng mắc trong 

công tác GPMB một số công trình. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, giải phóng 

mặt bằng, trong đó tập trung các công trình trọng điểm. Rà soát, quản lý hiệu quả 

công tác đầu tư xây dựng và thu phí sử dụng hạ tầng kỹ thuật CCN theo đúng quy 

định pháp luật. Rà soát các công trình chậm tiến độ; đôn đốc các nhà thầu đẩy 
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nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm. 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. 

7. Phòng Quản lý đô thị: Tăng cường công tác quy hoạch, 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 và tham mưu 

UBND thị xã ban hành giải pháp thực hiện hoàn thành nâng cao các tiêu chí đô thị 

loại IV và xây dựng thị xã Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại III trước năm 2025; Tổ 

chức đấu thầu tư vấn lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực đô thị Hoài 

Tân, Hoài Xuân, Hoài Thanh, Hoài Hảo. Tham mưu UBND thị xã trình HĐND thị 

xã ban hành Nghị quyết hỗ trợ xây dựng đèn tín hiệu giao thông và xây dựng cầu 

trên các tuyến giao thông chính trên địa bàn các phường, xã giai đoạn 2022-2025. 

Tiếp tục kiểm tra và đôn đốc các xã, phường đẩy mạnh việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND thị xã về cơ chế hỗ trợ 

ĐTXD hạ tầng các tuyến đường, xây dựng công viên, hoa viên trên địa bàn 

phường, xã giai đoạn 2021-2025. Đôn đốc các phường thực hiện hoàn thành xây 

dựng phương án trình phê duyệt và gắn biển số nhà các tuyến đường đã được đặt 

tên. Tổ chức triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp về công tác quản trật tự đô thị 

và trật tự xây dựng. Đôn đốc UBND các xã, phường tăng cường công tác quản lý 

quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, thực hiện xử lý kịp thời hiệu quả 

các vi phạm. 

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

An Lão: Thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách 

địa phương năm 2022. Tiếp tục thực hiện Đề án chống thất thu thuế công thương 

nghiệp ngoài quốc doanh, thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân, thuế thu nhập cá nhân. 

Quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và 

điều hành tài chính, ngân sách; đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư 

xây dựng. Hoàn thiện các thủ tục tổ chức đấu thầu, đấu giá dự án, kêu gọi đầu tư 

các dự án thương mại - dịch vụ, khu đô thị mới.  

Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì rà soát kết quả thực hiện Kế hoạch 07-

KH/TU ngày 27/10/2020 của Thị ủy Hoài Nhơn về việc thực hiện Nghị quyết số 10-

NQ/TU ngày 15/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX) về xây dựng và 

phát triển thị xã đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Báo cáo tình hình thực 

hiện dự toán thu - chi ngân sách, kế hoạch đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm và nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-

HĐND ngày 02/7/2020 của HĐND thị xã về việc giao UBND thị xã quyết định chủ 

trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C 06 tháng đầu năm 2022. 

9. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế: Tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các biện 

pháp phòng, chống dịch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19”. Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 12 tuổi trở 

lên chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi, đặc biệt là người trên 50 tuổi có bệnh nền; tiêm 

chủng mũi nhắc. Tiếp tục rà soát, chốt đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và triển 

khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (khi nhận vắc xin từ tỉnh) hiệu quả, khoa 

học, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tăng cường chỉ đạo phòng, chống sốt xuất huyết.  
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10. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH-TT-TT: Tiếp tục đẩy mạnh 

tuyên truyền thường xuyên về công tác phòng, chống dịch và tiêm chủng vắc xin 

COVID-19; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5. Tham mưu UBND 

thị xã Ban hành Kế hoạch tham gia Hội nghị Hội nghị “Giải pháp phát triển du lịch 

04 địa phương khu vực phí Bắc tỉnh: Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, An Lão”; 

Quyết định kiện toàn Tổ thuyết minh du lịch; Kế hoạch hưởng ứng phong trào thi 

đua ngành thông tin truyền thông thị xã; Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia 

đình trên địa bàn năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Gia đình 

Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo giải pháp  thực hiện phong 

trào “Toàn dân chung sức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, 

đẹp, an toàn, văn minh” năm 2022. Tổ chức khảo sát thực tế, làm việc với UBND 

các xã, phường về triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển du lịch năm 2022. Tiếp 

tục đôn đốc, hướng dân thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh, sạch, đẹp”. Tham mưu 

UBND thị xã tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT thị xã Hoài Nhơn lần thứ VIII 

năm 2022. Tổ chức các giải thi đấu Đại hội TDTT xã, phường, thị xã và tham gia 

thi đấu cấp tỉnh theo Kế hoạch đạt kết quả. Tham mưu UBND thị xã ban hành Đề 

án phát triển võ thuật trên địa bàn, giai đoạn 2022-2025. 

11. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm GDNN-GDTX: Tiếp tục phối hợp 

với ngành Y tế chỉ đạo các trường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19; phối hợp triển khai hiệu quả tiêm phòng văc xin phòng Covid-19 cho 

học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi. Quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo quy 

định. Tổng kết năm 2021-2022, trong đó lưu ý đánh giá hiệu quả dạy và học trong 

điều kiện dịch Covid-19. Hướng dẫn các trường THCS xét tốt nghiệp và ôn thi vào 

lớp 10 công lập, tổ chức tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023. 

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

Tham mưu UBND thị xã ban hành và tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch Tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-

27/7/2022). Chi trả trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng chính sách, đối tượng 

bảo trợ xã hội theo đúng quy định. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

và bình đẳng giới. Tham mưu UBND thị xã họp hội đồng xác nhận người có công 

để xét hồ sơ thương binh, liệt sĩ theo quy định. Tham mưu UBND thị xã tăng 

cường công tác rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng; thu hồi tiền trợ cấp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ 

xã hội sai quy định. Đẩy mạnh chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích và phòng 

chống đuối nước trẻ em. Tham mưu Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện 

thị xã tổ chức hội nghị tôn vinh tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong phong 

trào hiến máu tình nguyện. Tăng cường tổ chức tuyên truyền đối thoại chính sách 

BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

13. Thanh tra thị xã: Tham mưu UBND thị xã kết luận cuộc thanh tra việc thực 

hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa của UBND các phường 

Hoài Hảo, Hoài Đức và xã Hoài Sơn, thời kỳ 2020 - 2021. Tiếp tục đôn đốc việc 

thực hiện ý kiến kết luận liên quan đến kết quả thanh tra đối với công trình Trạm 

bơm và bê tông kênh mương chính Trạm bơm Song Khánh, Hoài Xuân. Báo cáo kết 

quả kiểm tra, rà soát nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Rân (Thiện Đức Bắc, Hoài 
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Hương) và hồ sơ bồi thường hỗ trợ GPMB đối với bà Phan Thị Tám (Nhuận An 

Đông, Hoài Hương). Tham mưu Chủ tịch UBND thị xã giải quyết các khiếu nại, tố 

cáo thuộc thẩm quyền. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết các khiếu 

nại, tố cáo, thực hiện các 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. 

14. 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; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật thị xã; hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2022. Tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở; kỹ 

năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại UBND xã Hoài Mỹ. 

15. Phòng Nội vụ: Tham mưu UBND thị xã Quyết định tuyển dụng đối với 

269 thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo; 

Quyết định miễn tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

theo đúng quy định; Quyết định bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hoài Phú. 

Tiếp tục thực hiện quy trình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022. Tham mưu 

UBND thị xã đề nghị sửa đổi bộ chỉ số Cải cách hành chính cấp xã. Hướng dẫn các 

hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu 

biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh. Thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích 

xuất sắc trong công tác đợt 1/2022. Tham mưu UBND thị xã ban hành Kế hoạch 

kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng; Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ chính 

quyền cơ sở năm 2022. Thăm, chúc mừng các cơ sở phật giáo nhân Lễ Phật đản 

PL.2565-DL.2022. 

16. Công an thị xã: Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT nhân dịp 

kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Đẩy mạnh công 

tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông. 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. Tăng 

cường kiểm tra cư trú và các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT. 

Nắm tình hình can phạm nhân, thường xuyên kiểm tra, bảo vệ an toàn Nhà tạm 

giữ. Phối hợp các ngành xử lý việc khai thác khoáng sản trái phép. 

17. 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. 

Theo dõi, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các công trình chiến đấu, đất quốc phòng, địa 

hình ưu tiên theo Quyết định số 2412 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục xây dựng 

khu Căn cứ chiến đấu (giả định) và trạm tập trung Quân nhân dự bị bảo đảm cho 

diễn tập KVPT thị xã năm 2022. Thực hiện tốt công tác chính sách và hậu phương 

Quân đội; tiếp nhận và thẩm định hồ sơ chính sách theo quy định. 
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18. 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./.  

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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