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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 7/2022 

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

Tình hình hoạt động sản xuất CN-TTCN và làng nghề trong tháng tháng 07 

ước đạt 1.156 tỷ đồng, lũy kế ước đạt 7.179,2 tỷ đồng, đạt 61,98% kế hoạch, tăng 

14,86% so cùng kỳ. Rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về các CCN và 

Khu chế biến thủy sản tập trung Tam Quan Bắc; triển khai xây dựng phương án giá 

sử dụng hạ tầng và phí duy tu bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật và tổ chức cung cấp, 

quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích chung và xây dựng, phê duyệt Quy chế 

quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích của các CCN và Khu chế biến. Lập thủ tục 

đề nghị UBND tỉnh chấp thuận dự án đầu tư Nhà máy chế biến lâm sản và sản xuất 

viên nén gỗ sinh học của Công ty Cổ phần Gỗ Hoài Sơn tại Cụm công nghiệp 

Tường Sơn, xã Hoài Sơn; điều chỉnh Quyết định Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn đối với các CCN công 

nghiệp do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và PTQĐ làm chủ đầu tư. 

Doanh thu thương mại – dịch vụ tháng 7 ước đạt 2.169 tỷ đồng, luỹ kế ước đạt 

14.393 tỷ đồng, đạt 62,4% kế hoạch, tăng 18,5% so cùng kỳ. Một số doanh nghiệp, 

nhà phân phối có doanh thu cao1.  

2. Đầu tư xây dựng, quản lý đô thị 

Trong tháng, triển khai thực hiện 13 dự án trọng điểm (có 1 dự án GPMB); 

trong đó, thi công hoàn thành công trình 01 công trình2; đang lập điều chỉnh bổ 

sung 01 công trình3; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công 05 công trình4; tổ chức lựa 

chọn nhà thầu thi công 01 công trình5; lập, trình thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch 01 

dự án6; còn lại lập thủ tục chuẩn bị đầu tư 03 dự án7. 

                                                           
1 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 Trung tâm văn hóa - Thể thao Hoài Nhơn. 
3 Hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Quốc lộ 1 cũ, thị trấn Bồng Sơn. 
4 (1) Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính - dịch vụ và dân cư tuyến đường Bạch Đằng (Kỳ 2 

- GĐ01); (2) Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định; (3) Đường kết nối giữa Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới tại Km1145+540 trên địa bàn thị trấn 

Bồng Sơn; (4) Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính - dịch vụ và dân cư tuyến đường Bạch Đằng Giai 

đoạn 2; (5) Ni đường và KDC tuyến đường Thái Lợi (bao gồm Di dời điện, nước). 
5 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối Quốc lộ 1 huyện Hoài Nhơn (Tuyến Tài Lương - Ca công) và 

tuyến (Bình Chương - Hoài Mỹ). 
6 Chợ Nông sản khu vực phía Bắc tại thị xã Hoài Nhơn 
7 Tuyến đường từ QL1A (Năm Tấn - Hoài Thanh Tây) đến ĐT.639 (Lâm Trúc 2 - Hoài Thanh), Tuyến 

đường từ Quốc lộ 1A (An Dưỡng 1 - Hoài Tân) đến ĐT.638 (Giao Hội 2 - Hoài Tân), Tuyến đường từ Cầu Chui 

Quốc lộ 1A cũ (Hoài Châu Bắc) đến đường bê tông Trường Xuân Đông (Tam Quan Bắc) đi Phổ Châu; Đường kết 
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Tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB và thi công các công trình, nhất là các 

công trình trọng điểm8. Thi công hoàn thành 02 công trình9; tiếp tục đẩy mạnh thi 

công xây dựng10 với 33 công trình; còn lại 31 dự án lập thủ tục chuẩn bị đầu tư11. 

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

Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu 

dân cư – thương mại dịch vụ Bồng Sơn và Công viên nghĩa trang Hoa Ân Viên 

phường Hoài Hảo. Rà soát cấp thông tin quy hoạch đô thị cho 125 hồ sơ; cấp 168 

giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm 

trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các dịch vụ công đô thị 

đã đặt hàng năm 2022 về chăm sóc, bảo dưỡng công viên, hoa viên sửa chữa hệ 

thống điện chiếu sáng công cộng và điện trang trí trên địa bàn thị xã, đảm bảo hoạt 

động ổn định và hiệu quả. Phê duyệt phương án và sơ đồ biển số nhà các tuyến 

đường trên địa bàn các phường: 186/287 tuyến12. Tiếp tục tăng cường đôn đốc 

kiểm tra, quản lý hoạt động xây dựng và dịch vụ vận tải, nhất là trong điều kiện 

phòng chống dịch. 

3. Sản xuất ngư - nông - lâm nghiệp 

Thủy sản: Sản lượng khai thác trong tháng ước đạt 4.200 tấn (trong đó cá ngừ 

đại dương 450 tấn); luỹ kế ước đạt 34.983,5 tấn, đạt 58,6% kế hoạch; tăng 3.183,5 

tấn so cùng kỳ; trong đó cá ngừ đại dương 6.325 tấn, tăng 1.545 tấn so với cùng kỳ. 

Phối hợp thẩm định 1.001 hồ sơ đợt 4/2022, đề nghị hỗ trợ với số tiền 78,3 tỷ 

đồng. Diện tích thả tôm nuôi vụ 1: 125,3 ha, đạt 100% kế hoạch, thu hoạch 125,3 

ha, năng suất đạt 9,38 tấn/ha, sản lượng 1.176 tấn, đạt 59,6% kế hoạch; diện tích 

                                                                                                                                                                                           
nối đường 26-3, phường Tam Quan đến Cụm công nghiệp Hoài Châu; Quảng trường biển thị xã Hoài Nhơn Bao 

gồm xây dựng khu Tái định cư phục vụ GPMB. 

 8 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; Quảng trường biển; Đường kết nối 

đường 26-3, phường Tam Quan đến CCN Hoài Châu; Tuyến đường từ QL1A (Năm Tấn - Hoài Thanh Tây) đến 

ĐT.639 (Lâm Trúc 2 - Hoài Thanh), Tuyến đường từ Quốc lộ 1A (An Dưỡng 1 - Hoài Tân) đến ĐT.638 (Giao Hội 2 - 

Hoài Tân), Tuyến đường từ Cầu Chui Quốc lộ 1A cũ (Hoài Châu Bắc) đến đường bê tông Trường Xuân Đông (Tam 

Quan Bắc); tuyến đường Bình Chương - Hoài Mỹ. 
9 (1) 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; (2) Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn, hạng 

mục: Cải tạo nhà để xe thành khu điều trị bệnh và tường rào, cổng ngõ. 
10 Tiếp tục thi công và đẩy nhanh tiến độ của 33 công trình: Đường trục chính CCN Bồng Sơn (đường số 4 

vào CCN Bồng Sơn giai đoạn 2). Hạng mục bổ sung: Mặt đường bê tông xi măng, tường chắn đất; Nạo vét khơi 

thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn khu vực cửa biển Tam Quan (giai đoạn 2); Nâng cấp, mở rộng tuyến 

đường số 2 (đoạn kết nối đường ĐT.638 với đường ĐT.639), huyện Hoài Nhơn; Kè chống xói lở bờ Nam sông Lại 

Giang (đoạn từ cầu đường sắt đến Cầu Ông Châu),... 
11 Lập thủ tục đầu tư xây dựng với 31 công trình: Xây dựng nhà thư viện, nhà bảo tàng; Sữa chữa nhà làm 

việc số 96 Quang Trung, phường Bồng Sơn; Hạ tầng kỹ thuật phía Bắc xăng dầu Bảy Cường; Kè chống sạt lở sông 

Xưởng, Phường Hoài Hảo (đoạn từ cầu Trường Đảng, khu phố Phụng Du 1 đến vực ông Thắng và đoạn từ càu 

Thanh Tân, khu phố Phụng Du 2) đến nhà Vinh; Kè chống sạt lở sông Xưởng (giai đoạn 2), phường Hoài Thanh 

Tây; Đề án thoát nước mưa và xử lý nước thải khu vực đô thị Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn; Lập báo cáo nghiên cứu 

khả thi dự án Cấp nước sạch trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn;… 
12 Hoài Đức: 14/14; Hoài Tân: 37/37; Hoài Xuân: 08/08; Hoài Thanh Tây: 19/19; Hoài Hảo: 20/20; Tam 

Quan Nam: 16/16; Tam Quan Bắc: 20/20; Bồng Sơn: 40/62; Hoài Hương: 09/34; Tam Quan: 08/30; Hoài Thanh: 

04/29. 

. 
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thả tôm nuôi vụ 2: 57,9 ha13, đạt 47,4% kế hoạch.  

 Trồng trọt, thuỷ lợi: Tiến độ thu hoạch một số cây trồng chính vụ Thu: Cây 

lúa: 1.526,3/5.087,6 ha, đạt 30%, năng suất ước đạt 63 tạ/ha; Cây ngô: 239,4/581,9 

ha, đạt 40,4%, năng suất ước đạt 62,5 tạ/ha; Cây lạc: 267,3/328 ha, đạt 81,5% năng 

suất ước đạt 24 tạ/ha. Chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Mùa năm 2022, ưu tiên sản 

xuất đối với các loại cây trồng cạn ngắn ngày. Các công trình đầu mối thủy lợi ổn 

định, các hồ chứa đạt 55,7% tổng dung tích thiết kế.  

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

giảm khoảng 57.000 - 65.000 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, Dịch tả heo Châu phi. Từ tháng 06/2022 đến 

nay, đã phát hiện và xử lý tiêu huỷ 57 con heo mắc bệnh Dịch tả heo Châu Phi, tại 

02 hộ/02 phường14. Kết quả tiêm phòng các loại vaccine: đã tiến hành tiêm phòng 

vaccine Viêm da nổi cục cho đàn bò đợt chính năm 2022, kết quả đạt 22.368 con 

(đạt 76,6% tổng đàn). 

 Lâm nghiệp: Đến ngày 18/7/2022, khai thác rừng trồng khoảng 576 ha, sản 

lượng ước đạt 51.840m3. Đẩy mạnh công tác quản lý hoạt động sản xuất - kinh 

doanh giống cây lâm nghiệp; công tác chăm sóc rừng trồng, phòng chống cháy rừng 

trong mùa khô. 

 Quản lý kinh tế tập thể: Tiếp tục xây dựng kế hoạch làm việc với các Hợp tác 

xã nhằm tháo gỡ, hướng dẫn các Hợp tác xã hoạt động đúng Luật Hợp tác xã 2012.  

 Chương trình MTQG XD nông thôn mới và Chương trình OCOP: Triển 

khai cho các xã và cơ quan liên quan về hướng dẫn của một số Bộ, ngành Trung 

ương về thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao 

giai đoạn 2021-2025. 

 Phòng chống thiên tai và TKCN: Chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. 

4. Tài nguyên môi trường và phát triển quỹ đất 

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

khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022; lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2021 - 2030. Thu hồi 159.596 m2 đất để GPMB. Phê duyệt 45 phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư do GPMB, tổng kinh phí 81,6 tỷ đồng. Cấp mới 72 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất15. Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đã cấp không đúng quy định: 07 trường hợp; đính chính 170 giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Từ tháng 01/2022 đến nay, tổ chức 

đấu giá thành công 256 lô đất, số tiền 294,3 tỷ đồng, đạt 69,3% kế hoạch. 

                                                           
13 Hoài Mỹ 17 ha, Hoài Hải 3,5 ha, Hoài Hương 1,8 ha, Tam Quan Nam 27,6 ha, Tam Quan 6,5 ha và Tam 

Quan Bắc 1,5 ha. 
14 Hoài Xuân 46 con/01 hộ gồm: 02 heo nái; 44 heo con; Tam Quan 11 con/01 hộ gồm: 5 heo thịt, 6 heo con. 
15 (trong đó: 01 thửa đất trồng cây hàng năm khác, 02 thửa đất chuyên trồng lúa nước; 33 thửa đất rừng sản 

xuất; 36 thửa đất ở và đất trồng cây lâu năm gắn liền với đất ở). 
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5. Tài chính - ngân sách 

Tổng thu ngân sách phát sinh trên địa bàn 524,495 tỷ đồng, đạt 81% dự toán 

năm, trong đó: thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 98,014 tỷ đồng, lệ phí 

trước bạ 19,439 tỷ đồng, lệ phí môn bài 2,881 tỷ đồng.  

Tổng chi ngân sách 640,345 tỷ đồng, chiếm 60% dự toán năm, trong đó: chi đầu 

tư phát triển 242,592 tỷ đồng, chiếm 55%, chi thường xuyên 345,020 tỷ đồng, chiếm 

57%. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp chống thất thu thuế trên địa bàn. 

6. Văn hóa - thông tin - thể thao 

Tập trung tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, nhất là công tác tuyên truyền 

trực quan kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022); 

tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch và tiêm vắc xin Covid-19. Ban hành Kế 

hoạch tổ chức Giải thưởng chương trình phát thanh cơ sở thị xã năm 2022. Phối 

hợp tổ chức lập Hồ sơ công việc trong hệ thống Văn phòng điện tử thuộc danh mục 

các phần mềm dùng chung của tỉnh. Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực 

hiện Chương trình cầu truyền hình tại điểm cầu Bình Định nhân kỷ niệm 75 năm 

Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022). Tổ chức Lễ dâng hoa, dâng 

hương và Lễ cầu siêu tưởng niệm nhân viên y tế, thương binh và đồng bào Làng 

Đá Bàn bị địch thảm sát trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Trạm Bác Ái II, 

thôn Mỹ Bình 3, xã Hoài Phú.  

7. 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”. Trong tháng, có 04 ca 

mắc COVID-19, lũy kế 13.662 người; giảm 08 ca so tháng trước. Tổng số người 

trong diện tiêm được tiêm vắc xin phòng COVID-19: Mũi 1: 188.020/201.758, tỷ lệ 

93,19%; mũi 2: 173.045/201.758, tỷ lệ 85,77%; mũi bổ sung: 54.904; mũi nhắc 

lần 1: 79.422/177.864, tỷ lệ 44,65%; mũi nhắc lần 2: 9.499/35.367, tỷ lệ 26,86%. 

Hiện còn 09 trường hợp chưa nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính về phòng, 

chống Covid-19 năm 202116. 

Trong tháng, có 57 ca mắc sốt xuất huyết, phát sinh 09 ổ dịch; lũy kế 118 

ca/14 ổ dịch17; tăng 29 ca, 07 ổ dịch so với tháng trước. Trong tháng, tổ chức kiểm 

tra liên ngành an toàn thực phẩm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 

2022 tại 5 điểm trường; kiểm tra liên ngành hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 01 

cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 90 triệu đồng.  

8. Giáo dục và đào tạo 

                                                           
16 Bồng Sơn 4, Hoài Tân 3 và Hoài Châu Bắc 1; 01 trường hợp không có mặt tại địa phương (Du Tự, thị 

trấn tăng Bạt Hỗ, huyện Hoài Ân). 
17 Ca bệnh có ở 64/155 thôn, khu phố của 16 xã, phường (trừ Hoài Hải); gồm: Tam Quan Nam 24 ca/4 ổ dịch, 

Bồng Sơn 11 ca/1 ổ dịch, Hoài Châu Bắc 11 ca/1 ổ dịch, Tam Quan Bắc 10 ca/1 ổ dịch, Hoài Hảo 8 ca, Hoài Mỹ 7 ca/2 

ổ dịch, Hoài Thanh Tây 7 ca/2 ổ dịch, Tam Quan 6 ca/1 ổ dịch, Hoài Phú 6 ca/1 ổ dịch, Hoài Tân 5 ca/1 ổ dịch, Hoài 

Sơn 5 ca, Hoài Châu 5 ca, Hoài Đức 3 ca, Hoài Hương 3 ca, Hoài Xuân 2 ca, Hoài Thanh 2 ca. 
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Phối hợp tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Kết quả thi 

vào lớp 10 công lập được giữ vững trong toàn tỉnh18; thi vào trường chuyên Chu Văn 

An đạt 160/253 học sinh, tỉ lệ 63,2%. Tổ chức xét duyệt tuyển sinh Mầm non-Mẫu 

giáo, Tiểu học và THCS. Hướng dẫn các trường tăng cường tuyên truyền công tác  

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho học sinh theo quy định. 

 9. Chính sách xã hội 

Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và tuyên 

dương gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu, tập thể, cá nhân thực hiện 

tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” giai đoạn 2017-2022. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm 

ngày Thương binh - Liệt sĩ, lãnh đạo tỉnh, thị xã đã tổ chức thăm, tặng quà cho 68 

người có công và thân nhân người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn19. 

Chi quà nhân dịp 27/7 của Chủ tịch nước cho 13.263 người, số tiền 4,040 tỷ đồng; 

hỗ trợ thờ cúng liệt sỹ: 9.538.200.000 đồng/6.813 người; chi cho người có công với 

cách mạng đang hưởng chế độ hàng tháng và người hoạt động kháng chiến hoạt 

động cách mạng bị địch bắt tù, đày 1.079 suất quà, số tiền 323,7 triệu đồng (mỗi 

suất 300.000 đồng tiền mặt). Tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng 

chống đuối nước trẻ em20. Tổ chức thành công Hội thi tiếng hát thương, bệnh binh, 

hội thi cầu lông, cờ tướng cho thương binh, bệnh binh. UBND tỉnh phê duyệt hỗ 

trợ kinh phí thuê nhà trọ theo quy định tại Quyết định ngày 08/2022/QĐ -TTg ngày 

28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (đợt 1): 

17.000.000 đồng/ 12 công nhân. Tổ chức Trại hè thiếu nhi và Diễn đàn trẻ em năm 

2022 thị xã. Đến ngày 21/7/2022, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 92,1% dân số. 

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

Tiếp tục thực hiện quy trình: tuyển dụng công chức cấp xã năm 202221; kéo 

dài thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Tư pháp; tiếp nhận 01 công chức đến công 

tác tại Văn phòng HĐND và UBND thị xã; 02 viên chức đến công tác tại Phòng 

Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng Quy chế công tác thi đua, khen thưởng. Tặng 

thưởng danh hiệu thi đua, Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho các tập thể, cá 

nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác22. Nâng bậc lương trước thời hạn đợt 

1/2022 đối với 17 công chức, viên chức. Cử 05 viên chức tham gia bồi dưỡng chức 
                                                           

18 Nguyễn Trân 24,50 điểm, Lý Tự Trọng 23,50 điểm, Nguyễn Du 21,25 điểm và Tăng Bạt Hổ 19,50 điểm. 
19 Trong đó, tỉnh 25 suất (mỗi suất 01 triệu đồng và hiện vật); thị xã 45 suất, trong đó: 35 suất (01 triệu đồng/ 

suất); 05 gia đình đồng chí là đảng viên Chi bộ đầu tiên Chi bộ Cửu Lợi, 02 cán bộ Tiền khởi nghĩa, 01 Anh hùng 

lực lượng vũ trang nhân dân (quà tặng bằng tiền mặt 1.000.000 đồng/ suất và hiện vật 500.000 đồng/ suất). 
20 Tổ chức 02 lớp học bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước cho 68 trẻ em trên địa bàn.  
21 Tổ chức chấm điểm và công bố điểm thi vòng 2, tiếp nhận đơn phúc khảo; tổng hợp hồ sơ đề nghị miễn tập 

sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức đối với viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo mới 

trúng tuyển. 
22 Tặng thưởng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 2.112 cá nhân;“Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 264 cá nhân; 

“Tập thể Lao động tiên tiến”: cho 57 tập thể; tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho 11 tập thể, 384 

cá nhân và hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ trình các cấp khen thưởng về thành tích công tác năm học 2021-2022 và giai 

đoạn 05 năm; tặng thưởng Giấy khen về thành tích các chuyên đề: 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng 

ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP giai đoạn 2002-2022; 

05 năm Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2017 - 2022. Giới thiệu 01 cá nhân (em Nguyễn Đinh Thiện Quang – Học sinh lớp 12 chuyên Toán 

Trường THPT chuyên Chu Văn An, đạt Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Toán học toàn quốc năm 2022). 
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danh nghề nghiệp. Xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế và giải 

pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng năm 2022 và các năm 

tiếp theo. Trình tỉnh công nhận kết quả Đại hội nhiệm kỳ của Hội Võ thuật. Tổ 

chức lớp tập huấn công tác lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Triển khai 

Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 06/06/2022 của UBND tỉnh ban hành quy 

định quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

11. Công tác thanh tra, tư pháp 

Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Quyết định công 

nhận Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng 

cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”. Tổ chức Hội 

thi “Phụ nữ với với pháp luật”, “Gia đình bình an không tệ nạn, xã hội hạnh 

phúc” dưới hình thức sân khấu hóa. Giải quyết 17 hồ sơ trong lĩnh vực hộ tịch23. 

 Báo cáo kết quả cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư 

xây dựng của Phòng Giáo dục và Đào tạo, thời kỳ năm 2017 - 2020. Tiếp tục theo 

dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra đối với UBND phường Hoài Xuân. 

Tự kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán 

Nhà nước năm 2021. Báo cáo kết quả kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về 

khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2022 đối với Chủ tịch UBND 

09 xã, phường. 

Trong tháng, Chủ tịch UBND thị xã tiếp công dân định kỳ 07 lượt người/41 

vụ việc24, giảm 28 lượt người/33 vụ việc so với tháng trước. Duy trì kiểm tra, giải 

quyết đơn thư theo quy định. Trong tháng, phát sinh 70 vụ việc khiếu nại, kiến 

nghị, phản ánh, tăng 08 vụ việc so tháng trước; đã có kết quả giải quyết 23 vụ, 47 

vụ đang giải quyết (trong đó: quá hạn 08 vụ25). 

12. Quốc phòng - an ninh 

Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức diễn tập KVPT 

thị xã năm 2022 đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Tổ chức biên chế, sắp xếp các 

đối tượng dân quân theo đúng quy định. Xây dựng Kế hoạch huấn luyện, hoạt 

động của lực lượng DQTV, Tiểu đội Dân quân thường trực các xã, phường và 

Trung đội Dân quân thường trực của thị xã. 

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 03 vụ/18 đối tượng26, giảm 01 vụ/18 đối tượng; 

phát hiện 01 vụ/03 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, tăng 01 vụ, 

giảm 06 đối tượng; vi phạm pháp luật về kinh tế - môi trường: phát hiện 13 vụ/13 

đối tượng, tăng 10 vụ/08 đối tượng so với tháng trước. Xảy ra 05 vụ TNGT làm bị 

thương 05 người (thuộc thẩm quyền thụ lý, giải quyết của Công an tỉnh).  

                                                           
23 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (01 hồ sơ); cải chính hộ tịch (15 hồ sơ); cấp bản sao trích lục hộ tịch 

(01 hồ sơ). 
24 Kết quả: giao cơ quan chuyên môn tham mưu UBND thị xã giải quyết, trả lời 01 vụ việc; chỉ đạo các xã, 

phường giải quyết theo thẩm quyền 07 vụ việc.. 
25 Chi nhánh VPĐKĐĐ: 02 vụ; Công an thị xã: 01 vụ; Hoài Đức: 01 vụ; Hoài Hương: 03 vụ; Tam Quan Bắc: 01 vụ. 
26 Cố ý gây thương tích: 01 vụ/01 ĐT; Chống người thi hành công vụ: 01 vụ/01 ĐT; Đánh bạc: 01 vụ/08 ĐT 
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* Tồn tại, hạn chế 

- Một bộ phận người dân chưa nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, chấp 

thuận chủ trương GPMB để xây dựng các công trình dự án, dẫn đến 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. 

- Tình trạng vi phạm trong lĩnh vực xây dựng; lấn, chiếm hành lang an toàn 

đường bộ, đường sắt... chưa được xử lý dứt điểm. 

- Vi phạm pháp luật về kinh tế - môi trường tăng. 

- Đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh có xu hướng tăng, vụ việc quá hạn 

còn nhiều. 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 8/2022 

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

chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP, ngày 17/3/2022 của Chính phủ về 

Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 

30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Rà soát chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022, triển khai giải pháp đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện đảm bảo đạt và vượt kế hoạch.  

2. 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. 

Tham mưu UBND thị xã trình UBND tỉnh về cơ chế, chính sách đặc thù để 

thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã. 

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

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 triệu 

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. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Mùa năm 2022, ưu tiên 

đối với các giống cây trồng cạn ngắn ngày như: cây ngô, ngô sinh khối, lạc, mè, 

rau đậu các loại,...  

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: Triển khai thực hiện chương trình, mô 

hình khuyến nông và khoa học công nghệ đã phê duyệt. 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... Quản lý và vận hành các hồ chứa 

theo đúng quy định. 

4. Ban quản lý Cảng cá và Dịch vụ đô thị: 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; quản lý, vận hành có hiệu 

quả các công trình hạ tầng đô thị. Khẩn trương tham mưu UBND thị xã phê duyệt 

Phương án quản lý cảng cá khu E. Xây dựng phương án giá dịch vụ sử dụng cảng 

cá tại Cảng cá Tam Quan theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 

17/02/2014 của Bộ Tài chính. 

5. 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. 

6. 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 giải quyết các vấn 

đề tồn đọng, vướng mắc lĩnh vực đất đai, nhất là đất ven sông, ven suối, bãi bồi 

ven biển, công tác chỉnh lý biến động đất đai và các trường hợp đủ điều kiện cấp 

giấy CNQSD đất lần đầu theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP. 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 
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chẽ hoạt động khai thác khoáng sản; xử lý nghiêm các trường hợp khai thác 

khoáng sản trái quy định pháp luật.  

7. 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 trình27. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, giải phóng 

mặt bằng, trong đó tập trung các công trình trọng điểm28. Thực hiện nhiệm vụ làm 

chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN và Khu chế biến, xây dựng phương án giá sử 

dụng hạ tầng và phí duy tu bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật và tổ chức cung cấp, quản 

lý các dịch vụ công cộng, tiện ích chung và xây dựng, phê duyệt Quy chế quản lý 

các dịch vụ công cộng, tiện ích của các CCN và Khu chế biến theo đúng quy định 

pháp luật. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu đẩy 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.  

8. 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. 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. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch bê tông GTNT năm 

2022. 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. Tăng cường thực hiện 

công tác quản lý, chỉnh trang đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn. Kiểm tra, xử lý 

các hành vi vi phạm chỉ giới xây dựng, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường và các 

hành vi gây mất cảnh quan, trật tự đô thị, tập trung xây dựng đô thị văn minh, 

tuyến phố kiểu mẫu.  

9. 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.  

10. 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 05 tuổi trở lên 

                                                           
27Khu hành chính dịch vụ và dân cư Tuyến đường Bạch Đằng; Khu dân cư Phú Mỹ Lộc;... 
28Dự án cao tốc đường bộ Bắc – Nam; Tuyến đường kết nối tuyến đường ven biển ĐT639; dự án Hỗ trợ ĐTXD 

tuyến đường thay thế đường Trần Phú, Nhà ở xã hội; Di tích chiến thắng Đồi Pháo; Quảng trường biển; các khu dân 

cư, khu đô thị... 
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chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi, đặc biệt là người trên 50 tuổi có bệnh nền; tiêm 

chủng mũi nhắc hiệu quả, khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tăng cường chỉ đạo 

phòng, chống sốt xuất huyết. Tăng cường kiểm tra hoạt động hành nghề khám chữa 

bệnh, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên địa bàn. 

11. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH-TT-TT: Tiếp tục duy trì 

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 8. Tham mưu UBND thị 

xã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2019 – 2021) thực hiện Kế hoạch liên tịch số 

02/KHLT-MTTQ-UBND ngày 18/12/2018 của UBMTTQVN huyện và UBND huyện 

(nay là thị xã) về thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng địa phương, cơ 

quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”; kế hoạch phối hợp tổ chức Hội 

nghị về phát triển du lịch 4 huyện, thị xã tại Hoài Nhơn. Triển khai có hiệu quả Kế 

hoạch tổ chức Giải thưởng chương trình phát thanh cơ sở thị xã năm 2022. Tiếp tục 

đôn đốc, hướng dẫn đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh văn hóa, thông tin, du 

lịch, quảng cáo. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh, sạch, 

đẹp” hiệu quả. Khẩn trương tham mưu UBND thị xã ban hành Đề án phát triển võ 

thuật trên địa bàn, giai đoạn 2022-2025. Tiếp tục phối hợp xây dựng hồ sơ khoa học 

xếp hạng di tích cấp tỉnh theo kế hoạch. Trình cấp có thẩm quyền thẩm định tài liệu 

thuyết minh di tích, điểm đến trên địa bàn thị xã.  

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

dẫn các trường tăng cường công tác tuyên truyền tiêm vắc xin phòng, chống dịch 

Covid-19 cho học sinh. Tổ chức tổng kết năm học 2021-2022. Chỉ đạo các trường 

quản lý học sinh trong dịp hè, hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh đuối nước, học 

sinh vi phạm pháp luật. Đánh giá hiệu quả hoạt động các hồ bơi tại các trường học 

trên địa bàn. Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng đại trà năm 2022 cho giáo viên và cán bộ 

quản lý thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Tập trung xây dựng, sửa 

chữa, nâng cấp các trường để đảm an toàn cho năm học mới. Phối hợp với Hội 

Khuyến học thị xã tổ chức Đại hội Hội Khuyến học thị xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 

2022-2027. 

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. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác 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. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình 

đẳng giới; đẩy mạnh các giải pháp hiệu quả phòng chống tai nạn thương tích và 

phòng chống đuối nước trẻ em. Tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 4/2022. Thực 

hiện các giải pháp, chính sách hỗ trợ mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế; đẩy mạnh vận động thực hiện bảo hiểm y tế hộ gia đình.  

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

cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng của Phòng 
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Giáo dục và Đào tạo, thời kỳ năm 2017 - 2020. Triển khai cuộc thanh tra trách 

nhiệm việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với UBND các 

xã, phường: Hoài Hương, Bồng Sơn và Hoài Hải, thời kỳ năm 2021. Thanh tra đột 

xuất theo Thông báo kết luận số 292-TB/TU ngày 29/6/2022 của Bí thư Thị ủy, 

Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị đối thoại với một số hộ dân phường Hoài 

Thanh có vụ việc tồn đọng, kéo dài. Thẩm tra, xác minh đối với đơn khiếu nại của 

bà Nguyễn Thị Đãi (Bồng Sơn). 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. 

15. Phòng Tư pháp: Tham mưu UBND thị xã báo cáo tổng kết 10 năm thi 

hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật. Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật 

chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng và thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI 

của thị xã. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực phục vụ công 

tác kiểm tra của Sở Tư pháp. 

16. Phòng Nội vụ: Tiếp tục tham mưu UBND thị xã thực hiện quy trình tuyển 

dụng công chức cấp xã năm 202229; Quyết định miễn tập sự, bổ nhiệm chức danh 

nghề nghiệp và xếp lương đối với 159 viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Tổ 

chức họp kiểm điểm đối với cán bộ phường sai phạm theo Kết luận thanh tra số 

02/KL-UBND ngày 19/5/2022. Kiểm tra công vụ phường Hoài Thanh. Triển khai 

phân loại đơn vị hành chính thị xã theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. Phối hợp với 

Trường Chính trị tỉnh tổ chức 03 lớp Bồi dưỡng Đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 

2021 - 2026. Tham mưu ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng. Giải 

quyết chế độ tiền lương, nghỉ hưu cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp 

xã và phê duyệt các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Xây 

dựng kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng về phục vụ hành chính đối với UBND các 

xã, phường. Hướng dẫn Hội Đông y, Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi và Hội 

Khuyến học thị xã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, trình tỉnh công nhận kết quả Đại hội. 

17. Công an thị xã: 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. Tập trung điều tra, xác minh các vụ án khởi tố, 

xử lý tin báo tố giác tội phạm. Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. 

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

                                                           
29 Tổ chức chấm phúc khảo và công bố điểm chấm phúc khảo; tham mưu quyết định trúng tuyển và hướng dẫn 

thí sinh hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển theo quy định. 
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ANTT và công tác PCCC. Nắm tình hình can phạm nhân, thường xuyên kiểm tra, 

bảo vệ an toàn Nhà tạm giữ.  

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. 

Tổ chức bắn đạn thật an toàn, đạt kết quả; chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ các 

xã, phường năm 2022; giáo dục chính trị quốc phòng năm 2022 cho đối tượng 4. 

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. Tham mưu Chủ 

tịch UBND thị xã ban hành quyết định gọi 06 SQDB tập huấn, huấn luyện phục 

vụ diễn tập KVPT thị xã. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ chính sách cho các đối 

tượng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện hồ sơ đề nghị 

xác nhận 02 liệt sĩ Nguyễn Tống, Nguyễn Liên (Ngọc). 

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./.  

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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