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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /BC-UBND   Hoài Nhơn, ngày       tháng      năm 2022 

 

   BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I 

và chƣơng trình công tác trọng tâm Quý II năm 2022 

 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I/2022 

I. KINH TẾ 

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

Sản xuất CN-TTCN và làng nghề duy trì tăng trưởng và phát triển. Giá trị sản 

xuất công nghiệp ước đạt 2.704 tỷ đồng, đạt 23,3% kế hoạch, tăng 14,6% so cùng kỳ. 

Thăm, chúc tết 19 đơn vị sản xuất, kinh doanh tiêu biểu nhân dịp Xuân Nhâm Dần 

2022. Rà soát, đăng ký đề án khuyến công tỉnh, quốc gia năm 2022. Trình UBND 

tỉnh thành lập CCN Giao Hội với diện tích 65 ha (phường Hoài Tân); điều chỉnh, 

mở rộng, loại bỏ, bổ sung CCN trên địa bàn thị xã
1
, xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà 

đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN
2
, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện hoàn trả kinh phí 

đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN
3
. 

Doanh thu thương mại - dịch vụ ước đạt 6.735 tỷ đồng, đạt 29,2% kế hoạch, 

tăng 11,2% so cùng kỳ. Đăng ký mới hoạt động 25 công ty
4
 và 280 hộ kinh doanh, 

cơ sở
5
; 11 cơ sở chấm dứt hoạt động. Hiện nay, có 9.475 cơ sở sản xuất, kinh doanh 

đang hoạt động trên địa bàn thị xã. 

2. Quy hoạch, đầu tƣ xây dựng và chỉnh trang đô thị 

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

công trình trọng điểm
6
. Bàn giao mặt bằng thi công xây dựng 02 công trình

7
. Lập thủ 

tục đầu tư xây dựng 18 dự án, công trình. Tiếp tục lập hồ sơ kêu gọi đầu tư các dự án 

trên địa bàn thị xã; UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án, diện tích 7,1 

                                           
1
Mở rộng Cụm công nghiệp: CCN Ngọc Sơn mở rộng lên tổng diện tích 47,64ha; CCN Hoài Hương mở rộng lên 

tổng diện tích 74ha; CCN Tường Sơn mở rộng lên diện tích 19,9ha; CCN Hoài Châu mở rộng lên tổng diện tích 

40ha); Bổ sung mới so với Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp: CCN Mỹ An – phường Hoài Thanh với diện tích 

70ha; CCN Hoài Mỹ  với diện tích 74ha; CCN Cự Lễ với diện tích 74 ha; Đưa ra khỏi Quy hoạch phát triển cụm 

công nghiệp: CCN Hoài Thanh Tây với diện tích 8,89ha. 
2
CCN Đệ Đức, CCN Ngọc Sơn (phường Hoài Thanh Tây). 

3
 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Vinatex hoàn trả kinh phí GPMB 520 triệu đồng. 

4
 Vốn đăng ký ban đầu 267,8 tỷ đồng, tổng số lao động 125 người. 

5
 Vốn đăng ký ban đầu 148,4  tỷ đồng, tổng số lao động 595 người. 

6
Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính - dịch vụ và dân cư tuyến đường Bạch Đằng kỳ 2 - Giai đoạn 

1; Ni đường và KDC tuyến đường Thái Lợi (bao gồm Di dời điện, nước); 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); Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến 

đường thay thế tuyến đường Trần Phú, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (Bao gồm Di dời điện, 

nước, kể cả đường đây 22kV và 110kV); Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính - dịch vụ và dân cư 

tuyến đường Bạch Đằng Giai đoạn 2,..... 
7
 Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú. Hạng mục GPMB: Di dời đường dây điện 

110kV; Hoa viên đường Đức Thọ (ngã 3 Lê Lợi - Nguyễn Trân). 
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ha, tổng mức đầu tư hơn 401 tỷ đồng
8
, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô 

thị Nam sông Lại Giang (bãi bồi). 

Báo cáo UBND tỉnh kết quả thỏa thuận hướng tuyến và các công trình chính 

trên tuyến cao tốc thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 

2021 - 2025, phân đoạn Km60 - Km88 qua địa phận thị xã; xác định, lựa chọn xây 

dựng khu tái định cư, khu cải táng mồ mả và mỏ đất san lấp phục vụ xây dựng Dự 

án đường bộ cao tốc. 

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

thị
9
; duy tu, bảo dưỡng công viên, hoa viên, điện chiếu sáng công cộng và đèn hoa 

trang trí theo hợp đồng đặt hàng dịch vụ công đô thị năm 2022 đảm bảo hoạt động 

ổn định và hiệu quả. Cấp 365 giấy phép xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ. Phê 

duyệt phương án và sơ đồ biển số nhà các tuyến đường trên địa bàn các phường. 

Duy trì 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. 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: Toàn thị xã có 2.393 tàu cá
10

. Sản lượng khai thác ước đạt 12.773 

tấn, đạt 21,3% kế hoạch, tăng 3.173 tấn so cùng kỳ (trong đó, cá ngừ đại dương 

2.722 tấn; tăng 622 tấn so cùng kỳ). Thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ: Phối hợp thẩm định 2.825 hồ sơ đợt 9, 10, 11 năm 2021 và 

chi hỗ trợ đợt 9, 10 với số tiền 140,66 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, có 04 lao 

động chết, mất tích trên biển
11

, bằng so cùng kỳ. Diện tích thả tôm nuôi vụ chính: 

59 ha
12

; đạt 23,7% kế hoạch năm. 

Trồng trọt, thủy lợi: Tổ chức sơ kết sản xuất vụ Xuân 2021 - 2022; triển khai 

kế hoạch, biện pháp sản xuất vụ Thu năm 2022. Diện tích gieo sạ: cây lúa 

5.722,2/5.685 ha, đạt 100,7% kế hoạch, giảm 45 ha so cùng kỳ; năng suất vụ Xuân 

2021-2022 ước đạt 71,4 tạ/ha, đạt 100% kế hoạch, tăng 0,2 tạ/ha so cùng kỳ; cây 

ngô 449,5/548,2 ha, đạt 91,1 % so với kế hoạch, giảm 12,8 ha so cùng kỳ, năng suất 

ước đạt 64,5 tạ/ha, bằng so cùng kỳ. Sản lượng lương thực đạt 43.780 tấn (lúa 40.882 

tấn, ngô 2.898 tấn), giảm 262 tấn so cùng kỳ; đạt 50,7% kế hoạch. Các công trình 

đầu mối thủy lợi ổn định, mực nước các hồ chứa đạt 70% dung tích thiết kế. Triển 

khai phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng và chống hạn vụ Thu năm 2022.  

Chăn nuôi - Thú y: Đàn trâu, bò tiếp tục phát triển; đàn heo tăng so cùng kỳ; 

đàn gia cầm phát triển khá, giá bán ổn định, người chăn nuôi có lãi
13

. Đầu năm đến 

nay, số bê mắc bệnh viêm da nổi cục là 153 con
14

/146 hộ/13 xã, phường. Triển khai 

                                           
8
Dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây, diện tích 

5,806 ha, tổng mức đầu tư 367,2 tỷ đồng; Dự án Showroom trưng bày, mua bán, bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ 

tùng xe ô tô, phường Bồng Sơn, diện tích 1,295 ha, tổng mức đầu tư 33,8 tỷ đồng. 
9
Hoa viên Đồng Đất Chai (giai đoạn 2), Hoa viên Ngã 4 Tam Quan, Hoa viên nút giao đường Võ Nguyên Giáp – 

Hoài Hương, Đèn hoa trang trí dọc Quốc lộ IA… 
10

 Trong đó, có 2.112 tàu có chiều dài trên 15m và 281 tàu dưới 15m. 
11

 02 ngư dân chết trên biển: 01 Hoài Hải, 01 Hoài Mỹ; 02 ngư dân mất tích: 01 Tam Quan Nam và 01 Tam Quan Bắc. 
12

Hoài Mỹ 22; Hoài Hải 13,2 ha; Hoài Hương 2,5 ha; TQ Nam 17,8 ha; Tam Quan Bắc 1,8 ha; Tam Quan 1,8 ha. 
13

 Đàn trâu, bò 30.186 con, tăng 446 con so cùng kỳ, tỷ lệ bò lai đạt trên 85% so tổng đàn; đàn heo 131.038 con, tăng 

12.469 con so cùng kỳ; tỷ lệ heo hướng nạc chiếm 89% tổng đàn; đàn gia cầm 918.632 con, tăng 97.232 con so cùng kỳ. 
14

 Trong đó: số bê điều trị khỏi bệnh là 115 con; số bê chết là 25 con; số bê đang theo dõi, điều trị là 13 con. 
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công tác tiêm phòng vaccine cúm gia cầm, viêm da nổi cục đợt I/2022 đạt kết quả
15

. 

Lâm nghiệp: Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về hoạt động sản xuất - 

kinh doanh giống cây lâm nghiệp. Khoán bảo vệ rừng 1.937 ha; khoanh nuôi tái 

sinh rừng 178 ha. Đã khai thác khoảng 50 ha rừng trồng, sản lượng ước đạt 4.640 

m
3
. Tỷ lệ độ che phủ rừng 49,42%. Triển khai kế hoạch trồng cây xanh năm 2022. 

Quản lý kinh tế tập thể: Chỉ đạo các HTXNN tổ chức đại hội thường niên 

theo đúng quy định. Đẩy mạnh thành lập các hợp tác xã chuyên ngành, hợp tác xã 

thanh niên; phát triển kinh tế trang trại quy mô lớn góp phần nâng cao hiệu quả 

kinh tế tại địa phương. 

 Xây dựng nông thôn mới: Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; chỉ đạo 

các ngành hoàn thiện, bổ sung hồ sơ trình Ban chỉ đạo tỉnh họp thẩm định nông 

thôn mới nâng cao xã Hoài Hải năm 2021. Hoàn thiện Tập gấp sản phẩm OCOP, 

quảng bá các sản phẩm đặc trưng của thị xã Hoài Nhơn. 

4. Tài nguyên môi trƣờng và phát triển quỹ đất 

Chú trọng công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản. Trình UBND tỉnh 

phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Cấp mới 474 giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, tăng 93,47% so cùng kỳ. Giải quyết 41/104 hồ sơ chuyển mục đích sử 

dụng đất
16

. Thu hồi 203.331 m
2
 đất/775 thửa; phê duyệt 89 phương án bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư do GPMB, tổng kinh phí trên 137,2 tỷ đồng. Xử phạt vi phạm 

hành chính 10 trường hợp lấn, chiếm, sử dụng đất sai mục đích; tổng số tiền trên 240 

triệu đồng. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho 01 dự án
17

. Chỉ đạo 

tăng cường công tác thu gom chất thải trong phòng chống COVID-19, chất thải sinh 

hoạt và dọn vệ sinh môi trường; quản lý khoáng sản. Tổ chức đấu giá 56 lô đất ở, 

với tổng diện tích 11.061,1 m
2
, số tiền 48.473.140.000 đồng, đạt 11,4% kế hoạch. 

5. Tài chính - ngân sách 

Tổng thu ngân sách phát sinh trên địa bàn (đến ngày 23/3/2022): 208,85 tỷ 

đồng, đạt 32% dự toán năm, tăng 130% so cùng kỳ, trong đó: thuế công thương 

nghiệp ngoài quốc doanh 39,66 tỷ đồng, lệ phí trước bạ 8,186 tỷ đồng, lệ phí môn 

bài 2,313 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách 268,84 tỷ đồng, chiếm 25% dự toán năm, 

giảm 2% so cùng kỳ, trong đó: chi đầu tư phát triển 93,27 tỷ đồng (chiếm 21%), 

chi thường xuyên 153,38 tỷ đồng (chiếm 25%). Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải 

pháp chống thất thu thuế trên địa bàn. 

II. VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI  

1. Về văn hóa - thông tin - thể thao - du lịch 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng, 

mừng Xuân Nhâm Dần”
18

; tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng 

                                           
15

 Đến ngày 14/3/2022 đã tiêm vaccine: cúm gia cầm 11.450 con vịt, viêm da nổi cục 5.845 con bê nghé. 
16

 Chuyển trả 50 hồ sơ vì không phù hợp Kế hoạch – quy hoạch sử dụng đất, không phù hợp với chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Văn bản số 922/UBND-KT ngày 20/02/2020; 13 hồ sơ đang tiếp tục giải quyết. 
17

 Cấp nước sạch trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (công suất khai thác 16.500 m
3
 nước/ngày đêm đối với nước mặt). 

18
 Tổ chức Lễ viếng mộ đồng chí Nguyễn Trân tại Nghĩa trang liệt sỹ Tam Quan và Lễ dâng hoa, dâng hương tại 

Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi, Di tích cây số 7 Tài Lương; gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Lễ dâng hoa, dâng hương tại Đồi 10 (xã Hoài Châu Bắc).  
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Cộng sản Việt Nam (3/2), kỷ niệm 47 năm giải phóng thị xã Hoài Nhơn và tỉnh 

Bình Định. Tập trung tuyên truyền phòng chống COVID-19, nhất là tiêm vắc xin, 

điều trị F0 tại nhà, nơi cư trú. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Ngày chủ nhật xây 

dựng thị xã Hoài Nhơn xanh, sạch, đẹp”. Xây dựng cụm biểu tượng linh vật “Gia 

đình Hổ sum vầy hạnh phúc” Tết Nhâm Dần; Tổ chức trò chơi dân gian cổ nhơn 

dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, ý nghĩa. Ban hành 

Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy; Kế hoạch quản lý và 

tổ chức lễ hội; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính thị xã Hoài Nhơn; Kế 

hoạch kiểm tra hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, thông tin truyền thông, thể dục 

thể thao, quảng cáo, du lịch, di tích lịch sử văn hóa và phòng, chống tệ nạn mại dâm;  

Kế hoạch ứng duṇg công nghê ̣thông tin , phát triển chính quyền số và đảm bảo an 

toàn thông tin mạng; Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh 

biển hiệu, bảng quảng cáo, rao vặt trên địa bàn; Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá 

ASEAN năm 2022.  

Công tác bảo tồn di tích lịch sử được quan tâm. Tổ chức thành công Lễ đón 

nhận Bằng công nhận xếp hạng Di tích lịch sử Trận ném bom Chợ Đề và Lễ phát 

động Tết trồng cây; Lễ kỷ niệm 450 năm, năm sinh danh nhân văn hóa Đào Duy 

Từ; Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 50 năm Ngày xảy ra sự kiện 

thảm sát Trạm Phẫu Huyện đội Hoài Nhơn; Lễ Húy kỵ và giao nhận phiên bản sắc 

phong liên quan đến Cống Quận công Trần Đức Hòa. 

Tham gia thi đấu Giải Cờ tướng, Cờ vua tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh 

Bình Định lần thứ IX năm 2022, đạt 02 huy chương vàng, 01 huy chương bạc
19

. 

Tổ chức thành công Giải chạy Việt dã Đại hội Thể dục Thể thao thị xã lần thứ 

VIII năm 2022. 

2. Về giáo dục và đào tạo 

Chất lượng giáo dục được duy trì và giữ vững. Tập trung chỉ đạo các trường 

thực hiện hiệu quả công tác dạy và học; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19, nhất là việc phát hiện, cách ly khi xuất hiện các trường hợp F0, 

F1. Đẩy mạnh chỉ đạo tuyên truyền tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân trong 

trường học. Rà soát hiện trạng, đề xuất nhu cầu đầu tư trường, lớp học giai đoạn 

2022-2025. Tổ chức các Hội thi cấp thị xã: giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi, giáo 

viên làm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phòng giỏi, viết chữ đẹp cho giáo viên 

và học sinh
20

. 

3. Về y tế 

Công tác phòng, chống dịch COVID-19: Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả 

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

dịch COVID-19”. Hoàn thiện và kích hoạt cơ sở điều trị, chăm sóc F0 mở rộng của 

                                           
19

 Huy chương vàng Cờ vua nữ, Huy chương vàng Cờ tướng nữ, Huy Chương bạc Cờ vua nam; Nhất đồng đội 

nam Cờ vua, Nhất đồng đội nữ Cờ vua, Nhì đồng đội nữ Cờ tướng. 
20

 Hội thi GVDG tiểu học cấp thị xã năm học 2021 – 2022, đạt 80/99 giáo viên, tỷ lệ 80,8%; thi học sinh giỏi lớp 

9 năm học 2021-2022, đạt 208/332 học sinh, tỉ lệ 62,65%; Hội thi xây dựng video Hướng dẫn cha mẹ trẻ trong công 

tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ năm học 2021 – 2022, đạt 43/52 giáo viên, tỷ lệ 82,7%; Hội thi “Giáo viên 

làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi” năm học 2021 - 2022, đạt 15/15 giáo viên, tỷ lệ 

100%; Hội thi viết chữ đẹp cho giáo viên và học sinh bậc Tiểu học, kết quả: 100/135 học sinh đạt giải, tỷ lệ (74,07%); 

20/27 giáo viên đạt giải, tỷ lệ  (74,07%); 15/27 trường đạt giải toàn đoàn, tỷ lệ (55,56%). 
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Trung tâm Y tế thị xã tại khu phố An Dưỡng 2, phường Hoài Tân; hiện nay đã 

dừng hoạt động. Thành lập 17 Trạm Y tế lưu động tại 17 xã, phường, có 97 người 

tham gia; kích hoạt, đưa vào hoạt động 04 Trạm Y tế lưu động
21

; duy trì hoạt động 

157 tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà/155 thôn, khu phố, có 852 người 

tham gia.  

Từ đầu năm đến 25/3/2022: Toàn thị xã ghi nhận 10.756 ca mắc (9.448 ca 

cộng đồng, chiếm 87,84%; 1.308 ca cách ly), tử vong 7 ca. Lũy kế: 11.689 ca  

(9.968 ca cộng đồng, chiếm 85,28%; 1.721 ca cách ly); điều trị khỏi 9.859 ca, đang 

điều trị 1.816 ca, tử vong 14 ca. Số F0 được quản lý, chăm sóc, điều trị tại nhà: 

Trong quý, có 8.224 ca; lũy tích 9.474 (điều trị khỏi 7.692 ca, đang điều trị 1.723 

ca, chuyển viện 59). 

Tổng số người trong diện tiêm được tiêm vắc xin phòng COVID-19 (lũy 

tích): Mũi 1: 176.217/177.752, đạt tỷ lệ 99,1%; mũi 2: 170.769/177.752, đạt tỷ lệ 

96,0%; mũi nhắc: 35.222/177.752, đạt tỷ lệ 19,8%; mũi bổ sung: 53.792 người. 

Tổ chức Hội nghị tôn vinh lực lượng y tế và triển khai kế hoạch tiêm vắc xin 

xuyên Tết Nhâm Dần 2022. Thăm, chúc mừng các cơ sở y tế nhân kỷ niệm 67 năm 

ngày Thầy thuốc Việt Nam. Trong quý I, có 14 ca mắc mới
22

 dịch bệnh sốt xuất 

huyết, không phát sinh ổ dịch mới, giảm 09 ca so cùng kỳ. Tổ chức kiểm tra liên 

ngành về an toàn thực phẩm lĩnh vực ngành Y tế quản lý 39 cơ sở (đạt yêu cầu); 

kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm và 

thực phẩm chức năng: 40 cơ sở (đạt yêu cầu). Phối hợp với Đoàn bác sỹ của Bệnh 

viện Trưng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám bệnh và mổ mắt từ 

thiện cho bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
23

.  

4. Về chính sách xã hội 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lãnh đạo các cấp, các tổ chức và 

nhà hảo tâm đã thăm, tặng 63.194 suất quà, trị giá trên 16,245 tỷ đồng cho các đối 

tượng
24

. Trong đó, quà của Chủ tịch nước, ngân sách tỉnh, thị xã 52.332 suất, tổng 

số tiền trên 12,588 tỷ đồng
25

; thông qua UBMTTQVN thị xã và các tổ chức, cá 

                                           
21

 Tại các phường Bồng Sơn, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam và xã Hoài Sơn do số ca F0 được quản lý, chăm 

sóc, điều trị tại nhà tăng cao (trên 50 ca). 
22

Hoài Sơn 3 ca, Tam Quan Nam 3 ca, Tam Quan Bắc 2 ca, Hoài Hảo 1 ca, Tam Quan 1 ca, Hoài Đức 1 ca, Hoài Tân 

1 ca, Hoài Thanh 1 ca và Hoài Thanh Tây 1 ca. 
23

 Tổng số người được khám 789 người, mổ 396 người (đục thủy tinh thể 339 người, mộng 57 người); kinh phí 

hỗ trợ 1,769 tỷ đồng. 
24

 Chính sách, người có công, Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân gia đình có người hoạt động kháng chiến bị phơi 

nhiễm chất độc hóa học, không có khả năng lao động, cán bộ tiền khởi nghĩa, lão thành cách mạng, cơ sở nuôi giấu cách 

mạng, trẻ em khuyết tật, người nghèo, cận nghèo, cán bộ y tế, gia đình có người thân mất do Covid-19. 
25

 Quà của Chủ tịch nước cho người có công 14.495 suất, số tiền trên 4,4 tỷ đồng. Phân bổ 102.585 kg gạo để hỗ trợ 

6.839 nhân khẩu bị ảnh hưởng do mưa lũ, với số tiền 1.025.850.000 đồng và 268.005 kg gạo để hỗ trợ 17.867 nhân khẩu có hoàn 

cảnh khó khăn, với số tiền 2.680.050.000 đồng. Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh thăm và tặng 05 

suất quà cho gia đình chính sách có công với cách mạng, trị giá 05 triệu đồng; UBND tỉnh tặng quà cho hộ nghèo 

1.788 suất, với số tiền 894 triệu đồng; Mặt trận TQVN tỉnh tặng 150 suất quà cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo có 

hoàn cảnh khó khăn đột suất, tổng số tiền 75 triệu đồng. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh thăm tặng 10 suất 

quà cho hộ gia đình chính sách người có công với cách mạng, với số tiền 5.000.000 đồng. Thị ủy, HĐND, UBND, 

UBMTTQVN thị xã và các xã, phường thăm và tặng 10.956 suất quà cho gia đình chính sách, trị giá hơn 3,28 tỷ 

đồng; thăm và tặng quà cho Trung tâm chăm sóc người có công tỉnh, Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài 

Nhơn, Trung tâm Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng trẻ em SOS Quy Nhơn, các đồng chí đảng viên đầu tiên của chi bộ 

Cửu Lợi, các đồng chí lão thành cách mạng, 24 suất quà người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học … 

với số tiền 193 triệu đồng. 
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nhân tặng 10.862 suất quà, trị giá trên 3,657 tỷ đồng…Tập trung chỉ đạo kiểm tra, 

rà soát, thu hồi kinh phí hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch COVID-19 không đúng đối tượng quy định theo Nghị quyết số 

68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg
26

. Tổ chức tặng 50 suất quà/tổng trị 

giá 10.000.000 của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Tổ chức thăm viếng 02 ngư dân 

(01 ngư dân tử vong, 01 ngư dân mất tích khi đang đánh cá trên biển)
27

. Phối hợp 

với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Quỹ Thiện Tâm (thuộc tập đoàn 

Vingroup) tổ chức chương trình tặng quà tiền mặt 1.470.000.000 đồng/cho 98 

thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên (15 triệu 

đồng/người). Số người tham gia BHYT đạt 90,9% dân số. Tổ chức hiến máu tình 

nguyện đợt 1/2022 thu được 314 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu tỉnh giao. 

III. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 

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

Thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo, văn 

hóa - thông tin và sự nghiệp khác
28

. Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp 

xã
29

. Giao chỉ tiêu biên chế năm 2022
30

; bổ nhiệm 04 công chức lãnh đạo, quản 

lý
31

. Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với 03 viên chức quản lý các trường. 

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. 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 chính (hình thức trực tuyến), 

có 70 học viên tham gia. 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. Tổ chức khảo sát thực địa, họp liên ngành giữa 

thị xã Hoài Nhơn và huyện Hoài Ân để giải quyết khu vực ĐGHC chưa thống nhất 

giữa phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn và xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân.  

Đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 

2022; kết quả: năm 2021 thị xã Hoài Nhơn xếp vị trí thứ 1 (tăng 2 bậc so với năm 

2020). Quyết định xếp loại chính quyền cơ sở năm 2021
32

. Ban hành Kế hoạch cải 

cách hành chính, kế hoạch tổ chức phong trào thi đua, năm 2022; Kế hoạch thực 

hiện Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng chính phủ về tiếp tục tăng 

cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền 

các cấp trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh 

niên giai đoạn 2022 - 2030; Quyết định chuẩn y Trưởng, phó Cụm, Khối thi đua 

                                           
26

 UBND các xã, phường thu hồi chế độ hưởng lao động tự do sai quy định đối với 43 đối tượng, tổng kinh phí 

64.500.000 đồng; UBND phường Hoài Thanh thu hồi kinh phí đã hỗ trợ cho 01 hộ kinh doanh với số tiền 3.000.000 

đồng. 
27

 Nguyễn Văn Minh, sinh 1982 - Hoài Mỹ; Nguyễn Thành Tâm, sinh năm 1980 -  Tam Quan Nam.  
28

 Đã có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa - thông tin và sự nghiệp khác 

(25/27 chỉ tiêu có người trúng tuyển); hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ thỏa thuận danh sách trúng tuyển viên 

chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo đối với 268 thí sinh trúng tuyển (268/296 chỉ tiêu có người trúng tuyển).  
29

 Tuyển dụng 14 chỉ tiêu công chức cấp xã, hiện đang thực hiện tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 

7/3/2022 đến ngày 05/4/2022 
30

 88 biên chế hành chính, 2.287 biên chế sự nghiệp và 48 biên chế hợp đồng theo Nghị định 68 
31

 01 Phó Văn phòng HĐND và UBND thị xã, 01 Trưởng phòng Kinh tế, 01 Phó Trưởng phòng Kinh tế, 01 

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã. 
32

 05 xã, phường: Tam Quan Nam, Hoài Hải, Hoài Sơn, Bồng Sơn, Hoài Châu xếp loại “Xuất sắc”; 12 xã, 

phường xếp loại “tốt”.  
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năm 2022. Tổ chức họp xét, công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thưởng cho các tập thể, cá nhân về thành tích công tác năm 2021 và giai đoạn 2017 

- 2021
33

. Đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 03 đơn vị dẫn đầu phong trào thi 

đua của Cụm, Khối thi đua thuộc thị xã năm 2021
34

. Tổ chức gặp mặt đại biểu 

chức sắc, tôn giáo nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022. Thăm, tặng quà các cơ sở Cao 

Đài nhân Lễ Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế (09/01 AL). 

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

Kiện toàn, ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận 

pháp luật. Ban hành các Kế hoạch: thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành 

pháp luật xử lý vi phạm hành chính; theo dõi thi hành pháp luật; phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; kiểm tra, 

rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022; theo dõi thi hành pháp luật 

năm 2022; triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Quyết 

định công nhận 16/17 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Công bố 

Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND thị xã hết hiệu lực. Giải quyết 31 hồ 

sơ trong lĩnh vực hộ tịch. 

Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường. Triển khai 02 cuộc thanh tra, 

đã ban hành kết luận 01 cuộc thanh tra
35

, 01 cuộc đang tiến hành thanh tra
36

. Công 

tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ được thực hiện nghiêm túc. Trong quý 

1/2022, UBND thị xã đã tiếp 76 lượt người với 78 vụ việc
37

, tăng 30 lượt người và 

34 vụ việc so với cùng kỳ. Qua tiếp công dân, giải thích, hướng dẫn công dân gửi 

đơn khiếu nại, yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 21 vụ việc; giao các 

cơ quan chuyên môn tham mưu UBND thị xã giải quyết, trả lời 19 vụ việc; chỉ đạo 

các xã, phường giải quyết theo thẩm quyền 38 vụ việc. Kết quả: đã giải quyết, trả 

lời 17 vụ, còn 40 vụ đang giải quyết. Tiếp nhận 129 vụ việc yêu cầu, khiếu nại, 

kiến nghị, phản ánh của công dân, tập trung chủ yếu trên lĩnh vực đất đai, bồi 

thường GPMB; kết quả đến nay, đã giải quyết 89/129 vụ việc, đạt 69%
38

. 

                                           
33

 Tặng thưởng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 229 cá nhân, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 27 cá 

nhân, danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho 35 tập thể”; tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho 

10 tập thể, 110 cá nhân về thành tích công tác năm 2021. Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho 06 

tập thể, 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 
34

 Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã, Nhân dân và cán bộ xã Hoài Hải 
35

 Kết luận thanh tra số 01/KL-UBND ngày 26/02/2022 của Chủ tịch UBND thị xã về thanh tra việc chấp hành 

pháp luật về đất đai đối với UBND xã Hoài Phú thời kỳ năm 2020 – 2021 (Phát hiện UBND xã Hoài Phú có một số 

khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai về thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính, giải quyết thủ tục hành chính, 

kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, công tác quản lý đất công ích, đất UBND xã quản lý. Chủ 

tịch UBND thị xã đã chỉ đạo UBND xã Hoài Phú chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức kiểm điểm, khắc phục các 

khuyết điểm qua kết quả thanh tra). 
36

 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 
37

 Chủ tịch UBND thị xã tiếp tổng số 02 kỳ, 13 người, với 13 vụ việc (tiếp lần đầu 13 vụ, tiếp nhiều lần 0 vụ); 

Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền cho các Phó Chủ tịch UBND thị xã tiếp tổng số 09 kỳ, 63 người, với 65 vụ việc 

(tiếp lần đầu 57 vụ việc, tiếp nhiều lần 08 vụ việc) 
38

 Đã giải quyết: 15/20 vụ khiếu nại, trong đó có 12 vụ thuộc thẩm quyền, đã thụ lý 12/12 vụ (ban hành 06 quyết 

định giải quyết, cả 06 vụ khiếu nại sai và 02 quyết định đình chỉ giải quyết vì người khiếu nại xin rút khiếu nại, còn 

04 vụ đang giải quyết); 07/07 vụ tố cáo không thuộc thẩm quyền (chuyển đơn đến cơ quan thẩm quyền giải quyết 
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IV. QUỐC PHÕNG - AN NINH 

 Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Ban hành kế hoạch thực 

hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2022. Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 

2022 đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, đạt 100% chỉ tiêu (363 thanh 

niên). Tổ chức tập huấn cho 318 cán bộ DQTV năm 2022, kết quả đạt khá. Tổ chức 

đón quân nhân xuất ngũ năm 2022, hướng dẫn đăng ký vào ngạch dự bị động viên.  

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tăng cường, tổ chức đợt ra 

quân tấn công trấn áp tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội. 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 33 vụ/127 đối tượng
39

, tăng 15 vụ/95 đối tượng so với cùng kỳ năm 

2019; tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy phát hiện 07 vụ/15 đối tượng
40

, 

tăng 04 vụ/09 đối tượng so với cùng kỳ năm 2019. Tai nại giao thông xảy ra 06 

vụ, làm chết 05 người, bị thương 02 người; giảm 04 vụ, 05 người chết, 04 người bị 

thương so với cùng kỳ năm 2019. Xảy ra 01 vụ cháy tàu cá tại Tam Quan Bắc; 01 

vụ đuối nước, làm chết 01 người. Kiểm tra, phát hiện 13/170 cơ sở vi phạm điều 

kiện về an ninh trật tự; 09/259 cơ sở vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy; xử 

phạt vi phạm hành chính 03 trường hợp, số tiền 35,5 triệu đồng.  

V. MỘT SỐ 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...Công tác quản lý đất đai một vài địa phương có mặt còn hạn 

chế, nhất là công tác quản lý đất công ích, đất rừng, chỉnh lý biến động đất đai. 

- Công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở một số địa phương chưa được chú ý 

thường xuyên; số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao dịp sau Tết Nguyên đán. 

- Ngư dân bị nạn, mất tích trên biển còn xảy ra. Giá xăng dầu tăng cao, thị 

trường, giá cả một số mặt hàng nông sản không ổn định, bệnh viêm da nổi cục trên 

đàn trâu bò xảy ra ở một số địa phương ảnh hưởng đời sống của người dân. Một số 

xã, phường chưa quan tâm đúng mức công tác PCCC rừng. Hoạt động HTXNN 

chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

- Tình hình đốt pháo nổ, tai nạn giao thông trong dịp Tết vẫn còn xảy ra. Trật 

tự xã hội diễn biến phức tạp, phạm pháp hình sự tăng cao so với cùng kỳ 2019 nhất 

là tội đánh bạc, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản vẫn còn xảy ra nhiều; tệ nạn 

ma túy, tội phạm trong thanh, thiếu niên vẫn chiếm tỷ lệ cao. 

- Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chậm kiểm tra, giải quyết các đơn thư 

yêu cầu, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, dẫn đến tình trạng 

                                                                                                                                        
theo quy định; Kết quả: các vụ tố cáo không đủ điều kiện thụ lý đã có văn bản trả lời 03 vụ, hướng dẫn người tố cáo 

03 vụ, còn 01 vụ đang xác minh); 67/102 vụ kiến nghị, phản ánh. 
39

 Cố ý gây thương tích 09 vụ - 47 ĐT; Đánh bạc 08 vụ - 60 ĐT; Trộm cắp tài sản 05 vụ - 07 ĐT; Lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản 04 vụ - 06 ĐT; Cố ý làm hư hỏng tài sản 02 vụ - 02 ĐT; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 01 - 01 

ĐT; Hiếp dâm 01 vụ - 01 ĐT; Cướp tài sản 01 vụ - 01 ĐT; Xâm phạm hài cốt mồ mã 01 vụ - 01 ĐT; Sử dụng tài 

liệu giả cơ quan tổ chức 01 vụ - 01 ĐT. 
40

 Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 04 vụ -  10 ĐT, tàng trữ trái phép chất ma túy 01 vụ - 03 ĐT, mua bán 

trái phép chất ma túy 01 vụ - 01 ĐT, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 01 vụ - 03 ĐT 
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công dân đến trình bày tại Ban Tiếp công dân còn nhiều; chưa phối hợp tốt trong 

công tác thông tin kết quả giải quyết để Ban Tiếp công dân theo dõi, tổng hợp; 

nhiều đơn thư khiếu nại vượt cấp, các cơ quan tỉnh, Trung ương chuyển về nhưng 

chậm giải quyết (đơn của ông Nguyễn Xong, Nguyễn Minh Tin, Nguyễn Minh 

Thường, Nguyễn Thị Đốc...). 

B. CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM QUÝ II/2022  

I. VỀ KINH TẾ 

1. Công nghiệp - TTCN, thƣơng mại - dịch vụ 

Khảo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị sản xuất 

trong điều kiện dịch Covid-19. Đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư có dự án phù hợp 

lấp đầy các cụm công nghiệp hiện có. Vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

kinh doanh tiếp tục nâng cao năng suất gắn với bảo vệ môi trường. Rà soát tình 

hình sử dụng lao động của hộ kinh doanh; khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi 

sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị 

trường, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Tăng cường 

quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành công thương.  

2. Quy hoạch, đầu tƣ xây dựng, quản lý đô thị 

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; quy hoạch chi tiết các khu đô thị, khu 

dân cư. Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, nhất là các 

công trình trọng điểm. Đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án thương mại, 

dịch vụ, bất động sản. Bàn giao đưa vào sử dụng 16 công trình. Đẩy nhanh tiến độ 

giải ngân đầu tư công, đến ngày 30/6/2022, phải giải ngân được ít nhất 40% tổng kế 

hoạch vốn. 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. Lập thủ tục đầu tư xây dựng dự án 

Đề án thoát nước mưa và xử lý nước thải khu vực đô thị Bồng Sơn. Tổ chức đấu giá 

quyền sử dụng đất theo kế hoạch tại các phường Hoài Hương, Hoài Tân, Hoài Xuân, 

Bồng Sơn, Hoài Đức và các xã Hoài Sơn, Hoài Châu. 

Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện 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. Lập 02 đồ án quy hoạch phân tỷ lệ 1/2000 

khu vực đô thị Hoài Hảo và khu vực đô thị Hoài Tân, Hoài Xuân, Hoài Thanh; Lập 

điều chỉnh Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý điểm dân cư nông 

thôn theo Luật Kiến trúc. Triển khai thực hiện giải pháp 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. Đẩy 

mạnh thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND thị 

xã về cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng các tuyến đường, xây dựng công viên, 

hoa viên trên địa bàn phường, xã giai đoạn 2021-2025. Hoàn thành phê duyệt phương 

án và gắn biển số nhà. Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trật tự đô thị, 

trật tự xây dựng theo quy định. Xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng nhà trái phép 

theo kết luận của Ban Pháp chế HĐND thị xã. 

3. Sản xuất ngƣ - nông - lâm nghiệp 

Ngư nghiệp: Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 

48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tuyên truyền thực hiện nghiêm túc Luật 
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Thủy sản, Nghị định số 26, Nghị định số 42 của Chính phủ, Chỉ thị số 45/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ ; thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ngư dân 

xâm phạm lãnh hải nước ngoài; tuyên truyền, vận động ngư dân tích cực tham gia 

đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.  

Trồng trọt: Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Thu, bảo đảm lịch thời vụ, cơ cấu 

cây trồng, triển khai phương án chuyển đổi cây trồng, đặc biệt chuyển đổi sản xuất 

cây trồng cạn ở những vùng có khả năng thiếu nước và chuyển hoàn toàn diện tích 

sản xuất lúa 03 vụ/năm sang sản xuất 02 vụ/năm; chương trình khuyến nông năm 

2022. Kiện toàn Ban chỉ huy, xây dựng và triển khai Phương án phòng chống thiên tai 

và TKCN năm 2022. Triển khai xây dựng kiên cố hóa kênh mương theo kế hoạch. 

Tiếp tục đôn đốc các hợp tác xã nông nghiệp tổ chức đại hội thường niên theo quy 

định. Tiếp tục thực hiện kế hoạch thành lập mới các HTX chuyên ngành.  

Chăn nuôi, thú y: Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện Luật Chăn nuôi; Quyết 

định số 86/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát 

triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ, giai đoạn 2021 - 2025. Tăng 

cường chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản. Hướng dẫn, 

đôn đốc thực hiện tái đàn heo. Tiếp tục khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế trang 

trại. Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và giám sát đàn gia súc, gia 

cầm. Khẩn trương tiêm phòng vaccine cho gia súc, gia cầm đợt I/2022 đạt chỉ tiêu.  

Lâm nghiệp: Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về hoạt động sản xuất - 

kinh doanh giống cây lâm nghiệp. Triển khai thực hiện kế hoạch trồng một tỷ cây 

xanh trên địa bàn thị xã, giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng 

cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô. 

Nông thôn mới: Tiếp tục hướng dẫn UBND các xã, phường triển khai sử 

dụng nhãn hiệu chứng nhận OCOP Việt Nam đối với sản phẩm được công nhận từ 

3 sao trở lên; đăng ký đánh giá sản phẩm OCOP năm 2022. Chỉ đạo các ngành 

hướng dẫn các xã triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu 

năm 2022 theo bộ tiêu chí mới. 

4. Tài nguyên và Môi trƣờng: Triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất 

giai đoạn 2021 - 2030; kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Tham mưu Ban Thường 

vụ Thỉ ủy Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình mới. Tiếp 

tục đôn đốc UBND các xã, phường cấp giấy chứng nhận xâm phụ canh, chỉnh lý 

biến động hồ sơ địa chính, quản lý đất công ích, xử lý các trường hợp xây dựng 

nhà trên đất nông nghiệp và lấn, chiếm đất theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ. Tăng cường kiểm tra, xử lý trường hợp gây ô nhiễm 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. Rà soát, đề xuất xử lý việc xây dựng trái phép 

nhà, quán ven biển, ven sông. Tập trung phối hợp các phòng, ban và UBND xã, 

phường liên quan xử lý dứt điểm các vụ tồn đọng về đất đai. 

5. Tài chính - ngân sách 

Tập trung triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 

15/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thị xã Hoài Nhơn 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Thực hiện đồng bộ các giải pháp điều 
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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. Theo dõi kết quả kê khai thuế của người nộp thuế; kiểm tra, kịp thời 

ngăn chặn hành vi trốn thuế, gian lận thuế. 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. Báo cáo công tác thu chi, 

sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

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. Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 

trên địa bàn thị xã; đánh giá kết quả Kế hoạch 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 Hoài Nhơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. 

II. VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Về văn hóa - thông tin - thể thao 

Tăng cường công tác tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm
41

; tuyên truyền 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ban hành Chương trình về phòng, chống bạo 

lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 

33-KH/TU của Thị ủy Hoài Nhơn về chuyển đổi số thị xã Hoài Nhơn đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030. Tăng cường chỉ đạo thực hiện xử lý văn bản điện 

tử được ký số, lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng và công tác tuyên truyền 

CCHC. Hoàn thành Trung tâm Điều hành Đô thị thông minh – Phục vụ hành chính 

công. Tiếp tục thực hiện “Ngày chủ nhật xây dựng thị xã Hoài Nhơn xanh, sạch, 

đẹp”. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục 

thể thao, quảng cáo, du lịch; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Đẩy mạnh công tác 

quảng bá du lịch; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, thống kê lĩnh vực du lịch. 

Tăng cường công tác phát huy giá trị của các di tích lịch sử, danh lam 

thắng cảnh trên địa bàn. Tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng các di tích được 

công nhận xếp hạng; phối hợp xây dựng hồ sơ khoa học trình UBND tỉnh công 

nhận các chứng tích đã đề nghị năm 2022.  

Tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thị xã Hoài Nhơn lần thứ 

VIII năm 2022 và các Giải đấu theo kế hoạch của Đại hội Thể dục thể thao thị 

xã Hoài Nhơn lần thứ VIII năm 2022; Tham gia các Giải đấu của Đại hội Thể 

dục Thể thao tỉnh Bình Định. 

2. Giáo dục và đào tạo 

Nâng cao chất lượng dạy và học, đảm bảo chất lượng và kết quả cao năm học 

2021-2022. Tập trung chỉ đạo các trường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19, nhất là việc phát hiện, cách ly khi xuất hiện các trường hợp F0, F1 

tại trường theo quy định tại Quyết định số 406/QĐBGDĐT ngày 27/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện phẩm 

chất, đạo đức cho học sinh. Quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm đúng quy 

                                           
41

 Nhất là, tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 -

30/4/2022); Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2022). 
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định. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. Tổ 

chức có hiệu quả các cuộc thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi cấp thị xã.  

3. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân 

Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống 

dịch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Rà soát, 

lập danh sách và xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 (tại nhà) cho 

các đối tượng từ đủ 50 tuổi trở lên, có bệnh nền, chưa được tiêm, chưa tiêm đủ 

mũi; đối tượng 5 đến dưới 12 tuổi (khi có chủ trương của UBND tỉnh). Triển khai 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 hiệu quả, khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt 

đối. Tăng cường chỉ đạo phòng, chống sốt xuất huyết. Triển khai thực hiện Kế 

hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 từ ngày 15/4-

15/5/2022; quản lý tốt hành nghề y dược tư nhân. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo 

dục về phòng, chống dịch bệnh nhất là COVID-19, sốt xuất huyết, vệ sinh an toàn 

thực phẩm…kết hợp chủ động triển khai có hiệu quả các dịch vụ chăm sóc 

SKSS/KHHGĐ. 

 4. Các vấn đề xã hội 

Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình chính sách tiêu biểu, 

tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” giai đoạn 2017-2022 và 

các hoạt động văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 

(27/7/1947-27/7/2022). Tiếp tục chi trả trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng chính 

sách, đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành 

chính sách pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội đối với 

các xã, phường. Chú trọng công tác đào tạo nghề. Triển khai Tháng Hành động về an 

toàn, vệ sinh lao động năm 2022. Tập trung công tác an sinh xã hội; triển khai công 

tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới. Tăng cường tuyên truyền đối thoại 

chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

III. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 

Quyết định tuyển dụng đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên 

chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, văn hóa - thông tin - thể thao và 

sự nghiệp khác. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức thị xã năm 2022. 

Thực hiện quy trình tuyển dụng công chức cấp xã. Triển khai thực hiện Kế 

hoạch bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2024. Xây dựng Kế hoạch 

chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo và công 

chức cấp xã. Phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. 

Tiếp tục nâng cao chỉ số cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng 

giải quyết thủ tục hành chính; tăng tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, trả kết quả 

thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Xây dựng Kế hoạch kiểm 

tra công vụ năm 2022.  Phối hợp với UBMTTQVN thị xã tổ chức kiểm tra, giám 

sát thực hiện quy chế dân chủ, dân vận chính quyền. Tổ chức sơ kết, tổng kết 

các phong trào thi đua. Tăng cường lập, lưu hồ sơ điện tử; giao nộp hồ sơ, tài 

liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử các cấp. Tăng cường công tác quản lý 

nhà nước về tôn giáo, nhất là tuần lễ Phật Đản của Phật giáo năm 2022. Giải 

quyết các vấn đề tôn giáo phát sinh trên địa bàn thị xã. 
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Kiểm tra công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do HĐND 

và UBND các xã, phường ban hành. Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi 

phạm hành chính và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Triển khai thực hiện có 

hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

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

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

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

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

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

phạm các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. 

IV. VỀ QUỐC PHÕNG - AN NINH 

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

trọng yếu. Tổ chức huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, 

thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội. 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 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. 

Thực hiện đồng bộ các biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở các khu dân cư và phát động 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tăng cường kiểm tra an toàn về PCCC, cư trú, 

các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT, các trường hợp vi phạm 

liên quan phòng, chống dịch bệnh 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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