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và công tác trọng tâm tháng 10 năm 2022 

  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 9/2022 

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

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

tục duy trì tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 387,6 tỷ đồng, lũy kế 

ước đạt 8.586 tỷ đồng, đạt 74,1% kế hoạch, tăng 15,4% so cùng kỳ. Giá trị xuất 

khẩu các mặt hàng chế biến từ gỗ, sản xuất may mặc ước 9 tháng đầu năm đạt 

148,78 triệu USD, tăng 64,87 triệu USD so cùng kỳ. 

Doanh thu thương mại - dịch vụ ước đạt 1.614 tỷ đồng, lũy kế ước đạt 17.529 

tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch, tăng 32,24% so cùng kỳ. Một số doanh nghiệp, nhà 

phân phối có doanh thu cao
1
. 

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

Triển khai thực hiện 126 dự án đầu tư xây dựng; trong đó, bàn giao đưa vào 

sử dụng 05 công trình
2
; thi công hoàn thành 13 công trình

3
; đang tiếp tục thi công 

xây dựng 41 dự án
 4
; 67 dự án đang lập thủ tục, chuẩn bị đầu tư

5
.  

                                                           
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
 Hệ thống thoát nước dọc tường rào phía Tây Trụ sở làm việc Công an thị xã Hoài Nhơn; Trung tâm văn hóa - 

Thể thao Hoài Nhơn; Tuyến đường từ cầu Thiện Chánh đến Gò Dài, xã Tam Quan Bắc; Trường TH số 1 Hoài 

Hương, hạng mục: Nhà lớp học, nhà bộ môn 02 tầng 12 phòng và Nhà hiệu bộ; Trường TH số 1 Hoài Hương, hạng 

mục: Nhà lớp học, nhà bộ môn 02 tầng 12 phòng và Nhà hiệu bộ; Trường THCS Đào Duy Từ, hạng mục Nhà lớp 

hoc 02 tầng 06 phòng. 
3
 Sửa chữa nâng cấp Đập Chùa, xã Hoài Hảo; Hạng mục GPMB: Di dời đường dây điện 110kV thuộc dự án 

Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định; Nâng cấp, khắc phục bãi chôn lấp rác thải rắn thị xã Hoài Nhơn; 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; Mở rộng tuyến đường ĐH09B Phụng Du - 

Túy Sơn (Bao gồm: di dời hệ thống cấp điện, cấp nước); Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Hai Bà Trưng, thị trấn Bồng 

Sơn (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến kênh Lại Giang);… 
4
 Đường trục chính Cụm công nghiệp Ngọc Sơn - Hoài Thanh Tây; Hạ tầng kỹ thuật cụm CN Bồng Sơn (giai 

đoạn 2), hạng mục: Xây dựng tuyến đường số 2, mặt đường tuyến số 3; Trường Tiểu học số 2 Hoài Mỹ, hạng mục 

Nhà lớp học, nhà bộ môn 02 tầng 08 phòng; Trường THCS Hoài Thanh, hạng mục: Nhà bộ môn 02 tầng 06 phòng 

và Nhà hiệu bộ; Chỉnh trang khu dân cư và mở rộng sân vận động Bồng Sơn (cũ); Kè từ kho Dầu đến cồn ông 

Phong. Hạng mục bổ sung đoạn kè dài khoảng 1.300m;… 
5
 Các khu Tái định cư, cải táng dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam và Đường kết nối giữa thị xã (ĐT638- 

ĐT639); Quy hoạch sông Cạn; Chợ Nông sản phía Bắc thị xã; Điều chỉnh QH Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi; 

Đường kết nối cầu Phú Văn với đường Nguyễn Tất Thành và đường Biên Cương, phường Bồng Sơn; Cầu qua sông 

Lại Giang; 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; Tuyến 

đường  từ Quốc lộ 1 ( ngã ba mũi tàu, Hoài Tân ) đến giáp đường Hùng Vương ( ĐT 638); Tuyến đường Trần Phú 

nối dài (đoạn từ Quốc lộ 1 đến giáp Hùng Vương ĐT638); Đường kết 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; 

Đề án thoát nước mưa và xử lý nước thải khu vực đô thị Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn;… 
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Tiếp tục giải phóng mặt bằng 28 công trình đang triển khai
6
. Trong đó, Dư ̣án 

đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoaṇ 2021-2025, đoaṇ qua điạ phâṇ 

thị xã tổng chiều dài khoảng 29,27 km, qua điạ bàn 09 xã, phường; gồm: Dư ̣án 

thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoaṇ qua điạ phâṇ thi ̣ xa ̃Hoài Nhơn dài 27,7 

km do Ban QLDA 2 - Bô ̣GTVT làm chủ đầu tư
7
 và Dư ̣án thành phần Hoài Nhơn 

- Quy Nhơn, đoaṇ qua điạ phâṇ thi ̣ xa ̃dài 1,57 km do Ban QLDA 85 - Bô ̣GTVT 

làm chủ đầu tư
8
. Đến nay, đã thực hiện kiểm kê 3.415 hộ/3.450 hộ ảnh hưởng, đạt 

98,99%; với diện tích khoảng 2.475.388,11 m
2
/2.544.365,21 m

2
 diện tích bị ảnh 

hưởng trong phạm vi đã nhận mốc GPMB, đạt 97,29%; xác nhận nguồn gốc đất 

đối với 1.889 hộ/3.450 hộ ảnh hưởng, đạt 54,75%. Đã ban hành quyết định phê 

duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và hoàn thiện, công khai phương án bồi thường đối 

với 766 hộ/3.450 hộ ảnh hưởng, đạt 22,2%; đang lập quy hoạch chi tiết đối với 12 

Khu tái định cư (tổng diện tích 19 ha, 498 lô đất) và 06 Khu cải táng (tổng diện 

tích 14.500m
2
, bố trí cải táng cho gần 1.250 ngôi mộ), dự kiến bắt đầu thi công xây 

dựng trong tháng 11/2022. 

Ban hành Kế hoạch và Quyết định số 12720/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 về bổ 

sung một số nội dung Kế hoạch đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị theo Nghị 

quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 về bổ sung Nghị quyết số 

05/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020. Xây dựng 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. Phê duyệt 09 nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 Khu cải táng, khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc - 

Nam phía đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn thị xã. Rà soát cấp thông tin 

quy hoạch đô thị 90 hồ sơ; cấp 149 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: 189/287 tuyến
9
. Tiếp tục tăng 

cường đôn đốc kiểm tra, quản lý hoạt động xây dựng và dịch vụ vận tải. 

3. Sản xuất ngƣ - nông - lâm nghiệp 

Thủy sản: Sản lượng khai thác hải sản ước đạt 8.006 tấn (cá ngừ đại dương 

600 tấn); luỹ kế ước đạt 47.490 tấn, đạt 79,5% kế hoạch, tăng 3.330 tấn so cùng kỳ; 

cá ngừ đại dương 7.555 tấn, tăng 1.435 tấn so cùng kỳ. Phối hợp thẩm định 752 hồ 

sơ đề nghị hỗ trợ theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, số 

tiền 56,32 tỷ đồng. Diện tích thả tôm nuôi vụ 2: 104,8 ha
10

, đạt 86% kế hoạch, giảm 

14,3 ha so cùng kỳ; diện tích thu hoạch 26,3 ha
11

, sản lượng 305 tấn. 

                                                           
6
 Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam; Tuyến đường kết nối với đường ven biển ĐT 639; Trường bắn, thao 

trường huấn luyện cho LLVT thị xã Hoài Nhơn; Hạ tầng phía Bắc cây xăng dầu Bảy Cường tại phường Bồng Sơn; 

Hành Chính dịch vụ và dân cư tuyến Bạch Đằng;... 
7
 Hoài Sơn 7,3km; Hoài Châu Bắc 2,8km; Hoài Châu 2,4km; Hoài Phú 2,7km; Hoài Hảo 2,6km; Hoài Thanh 

Tây 3,7km; Hoài Tân 4,6km; Bồng Sơn 1,6km. 
8
 Bồng Sơn - 0,8km; Hoài Đức - 0,77km. 

9
 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: 12/34; Tam Quan: 08/30; Hoài Thanh: 04/29. 
10

Hoài Mỹ 17ha, Hoài Hải 3,7ha, Hoài Hương 1,8ha, Tam Quan Nam 44,3ha, Tam Quan 18ha, Tam Quan Bắc 20ha. 
11

 Hoài Mỹ 14ha, Hoài Hải 2ha, Hoài Hương 0,8ha, Tam Quan Nam 10,3ha, Tam Quan 3ha, Tam Quan Bắc 5ha. 
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Trồng trọt, thuỷ lợi: Tiến độ xuống giống cây trồng cạn vụ Mùa năm 2022: 

Cây ngô: 388,7/516,8 ha, đạt 75,2% kế hoạch, cây lạc: 61,7/102,4 ha, đạt 60,3% kế 

hoạch. Tạm ứng và phân bổ kinh phí hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ 

trong vụ Thu năm 2022 cho các xã, phường
12

. Tăng cường chỉ đạo sản xuất cây 

trồng cạn vụ Mùa năm 2022. Các công trình đầu mối thủy lợi ổn định, các hồ chứa 

đạt 46,26% tổng dung tích thiết kế.  

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

khoảng 55.000 - 65.000 đồng/kg; đàn gia cầm đạt khá, giá bán thịt, trứng gia cầm 

ổn định. Tăng cường đôn đốc các xã, phường thực hiện công tác tái đàn heo, bò 

nhằm đáp ứng nhu cầu người dân trong dịp cuối năm. 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. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức công tác tiêm phòng bổ sung vaccine Viêm 

da nổi cục ở trâu, bò đảm bảo đạt tỷ lệ quy định. Đối với tiêm vaccine Cúm gia 

cầm đợt 2/2022, luỹ kế đến nay đã tiêm được 3.000 con vịt, đạt 100% diện tiêm. 

Lâm nghiệp: Khai thác rừng trồng đến ngày 19/9/2022 đạt khoảng 827,7 ha, 

sản lượng ước đạt 75.493m
3
, tăng 18.493m

3
 so cùng kỳ, đạt 102,9% kế hoạch năm. 

Đẩy mạnh công tác quản lý hoạt động sản xuất - kinh doanh giống cây lâm nghiệp; 

công tác chăm sóc rừng trồng, chuẩn bị các điều kiện để trồng rừng trong mùa mưa. 

Quản lý kinh tế tập thể: Chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND xã Hoài Châu 

kiểm tra, hướng dẫn nhóm hộ trồng cây Nha Đam thành lập Hợp tác xã Trồng và 

tiêu thụ cây Nha Đam.  

Chương trình MTQG XD nông thôn mới và Chương trình OCOP: Chỉ đạo 

ngành chuyên môn tổng hợp, cập nhật rà soát hiện trạng các xã theo hướng dẫn các 

ngành cấp trên; tham mưu UBND thị xã chuẩn bị nội dung để tổ chức họp, chỉ đạo 

triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao 

trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 

16/7/2022 của UBND tỉnh Bình Định; đề nghị UBND các xã, phường hoàn thiện 

đăng ký thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2022-2025, đồng thời nộp hồ sơ 

chấm điểm, đánh giá sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2022. 

 Phòng chống thiên tai và TKCN: Phê duyệt phương án phòng chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Kiểm tra công tác Phòng, chống thiên tai. Triển 

khai công tác ứng phó với cơn bão số 4 (Noru) trên địa bàn thị xã. 

 4. Tài nguyên môi trƣờng và phát triển quỹ đất 

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

hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã; hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất thị xã 

giai đoạn 2021-2030 theo quy định. Thu hồi trên 6,7 ha đất để GPMB. Phê duyệt 48 

phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do GPMB, tổng kinh phí 94,2 tỷ đồng. 

Cấp mới 42 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
13

. Thu hồi 10 GCN quyền sử dụng 

đất đã cấp không đúng quy định; đính chính 120 GCN quyền sử dụng đất cho các hộ 

gia đình, cá nhân. Từ tháng 01/2022 đến nay, tổ chức đấu giá thành công 304 lô đất, 

diện tích 47.897,53 m
2
, số tiền 342,752 tỷ đồng, đạt 54,6% kế hoạch. 

                                                           
12

 Tổng kinh phí hỗ trợ: 2.526.888.000 đồng (Trong đó: ngân sách thị xã tạm ứng cho ngân sách tỉnh 

1.263.444.000 đồng; ngân sách thị xã: 1.263.444.000 đồng). 
13

 Trong đó: 23 thửa đất ở, 03 thửa đất bằng trồng cây hàng năm khác, 11 thửa đất ở và đất ao, vườn trong cùng 

thửa đất, 05 đất chuyên trồng lúa nước. 
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5. Tài chính - ngân sách 

Tổng thu ngân sách phát sinh trên địa bàn (đến ngày 25/9/2022): 661,137 tỷ 

đồng, đạt 78% dự toán năm, trong đó: thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 

113,31 tỷ đồng, lệ phí trước bạ 26,421 tỷ đồng, lệ phí môn bài 2,811 tỷ đồng. Tổng 

chi ngân sách 1.083,271 tỷ đồng, chiếm 86% dự toán năm, trong đó: Chi đầu tư phát 

triển: 384,534 tỷ đồng, chiếm 60%; chi thường xuyên: 448,654 tỷ đồng, đạt 75%. 

6. Văn hóa - thông tin - thể thao 

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch và tiêm chủng vắc xin 

Covid-19; tăng cường công tác các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 9. Ban hành Kế 

hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn 

đô thị văn minh trên địa bàn thị xã. Tăng cường chỉ đạo thực hiện các tiêu chí “Xây 

dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số” thuộc Bộ chỉ số CCHC 

tỉnh, thị xã. Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh tổ 

chức bồi dưỡng, tập huấn cho 173 Tổ công nghệ số cộng đồng. Triển khai các 

bước khảo sát, xây dựng Đề án phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Lộ Diêu, xã 

Hoài Mỹ. Hoàn thiện xây dựng hồ sơ khoa học xếp hạng di tích cấp tỉnh
14

. Hoàn 

thành tổ chức môn thi đấu của Đại hội Thể dục Thể thao thị xã và tham gia thi đấu 

tại Đại hội thể dục - thể thao tỉnh
15

. Tham dự Liên hoan bài chòi cổ tỉnh Bình 

Định mở rộng năm 2022, kết quả đạt giải ba toàn đoàn. 

7. Y tế 

Tăng cường triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, nhất là tiêm 

phòng văcxin. Trong tháng, có 41 ca mắc COVID-19, không có ca tử vong, lũy kế 

13.825 người mắc; giảm 81 ca và 02 trường hợp tử vong so với tháng trước. Tổng 

số người trong diện tiêm được tiêm vắc xin phòng COVID-19 (đến ngày 

19/9/2022): Mũi 1: 199 968/190 137, tỷ lệ 105,2%; mũi 2: 189 082/190 137, tỷ lệ 

99,4%; mũi bổ sung: 55.209; mũi nhắc lần 1: 101 621/166 199, tỷ lệ 61,1%, có 08 

xã, phường tỷ lệ tiêm dưới 61%
16

; mũi nhắc lần 2: 26 868/35.367, tỷ lệ 76,0%, có 

08 xã, phường tỷ lệ tiêm dưới 75%
17

. Hiện còn 05 trường hợp chưa nộp tiền xử 

phạt vi phạm hành chính về phòng, chống Covid-19 năm 2021
18

. 

Trong tháng, có 62 ca mắc sốt xuất huyết, phát sinh 06 ổ dịch; lũy kế 

231ca/26 ổ dịch ở 89/155 thôn, khu phố của 16 xã, phường (trừ Hoài Hải)
19

; tăng 

09 ca, bằng ổ dịch so với tháng trước. Tổ chức kiểm tra liên ngành ATTP trong dịp 

Tết Trung thu năm 2022: 27 cơ sở, đạt yêu cầu 23 cơ sở, đề nghị xử phạt vi phạm 

                                                           
14

 Chứng tích Chiến thắng Đồi Thường (Hoài Hương); Nơi thành lập lực lượng thanh niên xung phong tỉnh 

Bình Định (Hoài Hảo); Trạm Bác ái II (Hoài Phú). 
15

 Điền kinh, Bơi, Đẩy gậy, Võ Cổ truyền, Bắn nỏ, Phòng lao, Bóng chuyền nam.  
16

 Hoài Tân 45,8%; Hoài Hải 47,8%; Hoài Hương 48,1%; Hoài Thanh Tây 51,4%; Bồng Sơn 51,9%; Tam 

Quan Bắc 53,2%; Hoài Phú 58,8%; Tam Quan 59,4%.  
17

 Hoài Tân 39,9%; Hoài Hải 46,3%; Tam Quan Bắc 47,1%; Hoài Thanh 50,8%; Hoài Hương 58,4%; Hoài Phú 

60,0%; Hoài Mỹ 61,1%; Hoài Đức 67,1%. 
18

 Bồng Sơn 3, Hoài Châu Bắc 1; 1 trường hợp không có mặt tại địa phương (Du Tự, thị trấn Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân). 
19

 Tam Quan Nam 28 ca/4 ổ dịch, Hoài Tân 27 ca/4 ổ dịch, Hoài Châu 22 ca/2 ổ dịch, Hoài Hảo 19 ca/1 ổ dịch, 

Hoài Mỹ 18 ca/3 ổ dịch, Bồng Sơn 16 ca/1 ổ dịch, Hoài Châu Bắc 15 ca/1 ổ dịch, Tam Quan Bắc 14 ca/2 ổ dịch, 

Hoài Thanh Tây 13 ca/2 ổ dịch, Hoài Sơn 12 ca/1 ổ dịch, Hoài Phú 11 ca/2 ổ dịch, Tam Quan 10 ca/1 ổ dịch, Hoài 

Đức 9 ca /1 ổ dịch, Hoài Xuân 8 ca/1 ổ dịch, Hoài Thanh 6 ca, Hoài Hương 3 ca 
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hành chính 4 cơ sở, số tiền 16 triệu đồng. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm theo quy định cho 6 cơ sở; lũy kế 186/233, tỷ lệ 79,8%. 

8. Giáo dục và đào tạo 

Chỉ đạo các trường tổ chức khai giảng và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-

2023 hiệu quả, an toàn với dịch Covid-19. Tập trung chỉ đạo triển khai công tác 

phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2022. Phối hợp với Hội Khuyến học thị xã 

hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022; Tổ chức trao 

giải thưởng Quang trung về học tập (02 em), học bổng khuyến tài (09 em) và học 

bổng Vì em hiếu học (40 em).  

9. Chính sách xã hội 

Phân bổ 106.920 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các xã, phường để hỗ 

trợ cho 7.128 người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ 

thiếu đói trong thời gian giáp hạt năm 2022. Tổ chức thành công Đêm hội trăng 

rằm năm 2022 cho trên 1.500 trẻ em tại phường Hoài Tân; trao tặng 1.920 suất quà 

bánh/số tiền 48 triệu đồng cho trẻ em
20

 và tặng quà cho 20 trẻ em vượt khó học 

giỏi/trị giá 4 triệu đồng. Nhân dịp Tết Trung thu năm 2022, UBND các xã, phường 

và các cơ quan, đơn vị, thôn, khối phố tổ chức 297 điểm vui chơi trung thu cho trẻ 

em, khoảng 50.693 trẻ em tham dự, tổng kinh phí tổ chức Trung thu 1.812.102.800 

đồng (trong đó: Ngân sách 291.837.000 đồng; xã hội hóa: 1.520.265.800 đồng). 

Đến ngày 21/9/2022, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 92,3% dân số. 

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

Quyết định tuyển dụng đối với 14 công chức cấp xã trúng tuyển. Thực hiện 

quy trình bổ nhiệm Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã và Giám đốc Ban 

quản lý rừng phòng hộ. Quyết định điều chỉnh phân bổ biên chế công chức năm 

2022
21

; điều động 01 công chức
22

, tiếp nhận 01 công chức
23

 từ huyện khác đến 

công tác tại phường Hoài Hương. Quyết định thôi việc (theo nguyện vọng) đối với 

công chức Tài chính - Kế toán phường Tam Quan Bắc. Kết luận kiểm tra công vụ 

phường Hoài Thanh. Ban hành kế hoạch bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 

2022 - 2024
24

. Quyết định ghép cụm dân cư Bàu Rong vào khu phố Thiết Đính 

Bắc, phường Bồng Sơn. Tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá công tác cải cách hành 

chính 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số cải cách 

hành chính năm 2022.  

11. Công tác thanh tra, tƣ pháp 

Ban hành Kế hoac̣h phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XV thông 

qua taị kỳ họp thứ 3; hướng dẫn tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí 

xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao, giai đoaṇ 2021 - 2025. Kiểm tra 

công tác tư pháp taị UBND phường Hoài Tân và Tam Quan . Giải quyết 26 hồ sơ 

trong lĩnh vực hộ tịch
25

.  

                                                           
20

 Có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị bệnh phải điều trị 

dài ngày, trẻ em các hộ bảo trợ xã hội, trẻ em bị ảnh hưởng Covid -19. 
21

 Đối với Văn phòng HĐND và UBND thị xã và Thanh tra thị xã 
22

 Công chức Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (phường Hoài Hương sang phường Hoài Hảo). 
23

 Công chức Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường 
24

 Dự kiến tổ chức bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2024 vào ngày 16/10/2022. 
25

 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài (01 hồ sơ); cải chính hộ tịch (24 hồ sơ); thay đổi hộ tịch (01 hồ sơ). 
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Kết luận 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, Hoài Hải, thời 

kỳ năm 2021. Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện các Kết luận thanh tra đối với 

UBND các xã, phường: Hoài Phú, Hoài Đức, Hoài Xuân,Tam Quan; kết quả tự 

kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thực hiện kiến nghị của Kiểm 

toán nhà nước năm 2021. Đối thoại giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Đãi 

(Bồng Sơn), Nguyễn Thị Ngọc (Hoài Mỹ), Trần Đường (Hoài Thanh Tây). Quyết 

định đình chỉ giải quyết khiếu nại đối với ông Nguyễn Mạnh Cường (Hoài Tân)
26

.  

Trong tháng, Chủ tịch UBND thị xã tiếp công dân định kỳ 19 lượt người/19 

vụ việc
27

, tăng 06 lượt người/02 vụ việc so với tháng trước. Duy trì kiểm tra, giải 

quyết đơn thư theo quy định. Phát sinh 33 vụ việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, 

giảm 24 vụ việc so tháng trước; đã có kết quả giải quyết 16 vụ, 17 vụ đang giải 

quyết (trong đó: quá hạn 11 vụ
28

, 02 vụ chưa nhận được kết quả giải quyết: TAND 

thị xã 01 vụ; Chi cục THADS 01 vụ). 

12. Quốc phòng - an ninh 

Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. 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 thiếu thị xã. Kiện toàn, phân công 

nhiệm vụ các thành viên Hội đồng NVQS thị xã trong công tác tuyển chọn, gọi 

công dân nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023. 

Ban hành kế hoạch công tác tuyển quân; tổ chức sơ tuyển sức khỏe cho thanh niên 

trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Tiếp nhận, thẩm định 82 hồ sơ chính sách cho các 

đối tượng theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ. 

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 02 vụ/07 đối tượng
29

, giảm 01 vụ, tăng 05 đối 

tượng; tội phạm về ma túy phát hiện 02 vụ/02 đối tượng
30

, tăng 01 vụ/01 đối 

tượng; tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường: phát hiện 10 vụ/08 

đối tượng
31

, giảm 08 vụ/11 đối tượng so với tháng trước. Xảy ra 05 vụ tai nạn giao 

thông trên tuyến QL1A, làm chết 03 người, bị thương 02 người. Kiểm tra công tác 

bảo vệ bí mật nhà nước tại các xã, phường và cơ quan. 

* Tồn tại, hạn chế 

- Một số mặt hàng công nghiệp (sản phẩm gỗ tinh chế, hàng may mặc cao cấp 

xuất khẩu) của một số doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn về thị trường đầu 

ra, nên phải sản xuất cầm chừng, giảm số lượng lao động hiện có. 

- Tình hình tàu thuyền tai nạn trên biển vẫn còn xảy ra. 

                                                           
26

 Người khiếu nại có đơn rút khiếu nại 
27

 Kết quả: hướng dẫn, giải thích chính sách pháp luật: 03 vụ việc; giao cơ quan chuyên môn tham mưu UBND 

thị xã giải quyết, trả lời 07 vụ việc; chỉ đạo các xã, phường giải quyết theo thẩm quyền 09 vụ việc. 
28

 Phòng TNMT: 04 vụ; Phòng Quản lý đô thị: 01 vụ; Phòng LĐTBXH: 01 vụ; Ban Quản lý dự án ĐTXD và 

PTQĐ: 03 vụ; Hoài Thanh: 02 vụ. 
29

 Hiếp dâm 01 vụ/01 ĐT, Đánh bạc 01 vụ/06 ĐT. 
30

 Trong đó: tội phạm về ma túy: phát hiện 01 vụ/01ĐT tàng trữ trái phép chất ma tuý, tăng 01 vụ/01 ĐT; vi 

phạm pháp luật ma túy: 02 vụ/04 ĐT có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, tăng 01 vụ/01 ĐT.  
31

 Trong đó: Tội phạm về kinh tế, môi trường: phát hiện 02 vụ/02 ĐT, giảm 07 vụ/08 ĐT. Vi phạm pháp luật 

về kinh tế, môi trường: phát hiện 08 vụ/ 06 ĐT giảm 01 vụ/03 ĐT so với tháng trước. 
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- 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 xác nhận nguồn gốc đất của các xã, phường chậm dẫn đến tiến độ 

giải phóng mặt bằng, 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.  

- Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị còn hạn chế. Trong đó, một 

số xã, phường chưa quan tâm thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực 

trật tự xây dựng, trật tự đô thị, còn ỷ lại cấp trên. 

- 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. 

- Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi nhắc lần 1, lần 2 một số xã, phường 

đạt tỷ lệ thấp. 

- Tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A diễn biến phức tạp. Phát sinh trường 

hợp hiếp dâm trên địa bàn xã Hoài Mỹ. Tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức 

tạp, đối tượng vi phạm trật tự an toàn xã hội gia tăng. 

- Số vụ việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh quá hạn còn nhiều. 

II. CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 10/2022 

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  

Tham mưu UBND thị xã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động 

về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Bình 

Định giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn 

với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 

- 2025; Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2020 - 2025. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước các CCN; tham mưu UBND thị xã 

kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch các CCN hiện có phù hợp với nhu cầu 

doanh nghiệp và định hướng phát triển kinh tế thị xã; thu hút dự án đầu tư lấp đầy 

các CCN hiện có. Rà soát các CCN không có khả năng thu hút doanh nghiệp đầu 

tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN. 

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. Triển khai hoạt động thiết 

thực, ý nghĩa nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Thường xuyên kiểm tra, 

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

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

theo quy định. Triển khai các biện pháp trọng tâm chống khai thác bất hợp pháp 

IUU. Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ 

Xuân năm 2022 - 2023. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, tìm 

kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2022. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị đánh giá 

sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2022. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ: 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: Hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021 - 2030. Tham mưu UBND thị xã 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 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
32

. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, giải phóng 

mặt bằng, trong đó tập trung các công trình trọng điểm
33

. Kiểm tra, giám sát, đôn 

đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm. Hoàn thiện 

                                                           
32

Khu hành chính dịch vụ và dân cư Tuyến đường Bạch Đằng; Khu dân cư Phú Mỹ Lộc;... 
33

Dự 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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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. Khẩn trương 

hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đủ điều kiện chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 

2 năm 2022 và hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 thu đạt ít 

nhất 650 tỷ đồng. 

7. Phòng Quản lý đô thị: Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, 

quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Hoàn thành phê duyệt 02 Đồ án quy hoạch 

phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực đô thị Hoài Tân, Hoài Xuân, Hoài Thanh, Hoài 

Hảo. Tập trung thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, nhất là các đồ án liên 

quan Dự án đường bộ cao tốc và 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 

thực hiện Nghị quyết 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. Hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện công tác duy tu, sửa chữa các 

tuyến đường giao thông, hệ thống điện công cộng, tỉa cây xanh, … trước mùa mưa 

bão. Khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch bê tông GTNT năm 2022. Đôn đốc 

các phường hoàn thành phương án trình phê duyệt và gắn biển số nhà các tuyến 

đường đã được đặt tên. Thực hiện tốt quy chế phối hợp về công tác quản trật tự đô 

thị và trật tự xây dựng; khẩn trương xử lý các trường hợp vi phạm hành chính tồn 

tại trong lĩnh vực xây dựng.... 

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.  

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 05 tuổi trở 

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

tiêm chủng mũi nhắc lần 1 và lần 2 hiệu quả, khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

Tăng cường chỉ đạo phòng, chống sốt xuất huyết. Tiếp tục kiểm tra liên ngành hành 

nghề y, dược, kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Tham mưu UBND thị 

xã thanh lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023 thị xã.  

10. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH-TT-TT: Tiếp tục đẩy mạnh  

tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch và tiêm chủng vắc xin Covid-19; tuyên 

truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10. Tổ chức chấm giải Chương trình phát 

thanh cơ sở thị xã năm 2022. Tham mưu BCĐ thị xã Kế hoạch và tổ chức Kiểm tra 

Phong trào "TDĐKXDĐSVH" và công tác gia đình năm 2022. Tăng cường kiểm 

tra các hoạt động kinh doanh văn hóa, thông tin, du lịch, quảng cáo. Tiếp tục khảo 

sát, xây dựng Đề án phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ. 

Duy trì thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh, sạch, đẹp”. Khẩn trương tham mưu 

UBND thị xã ban hành Đề án phát triển võ thuật trên địa bàn, giai đoạn 2022-2025; 
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Xây dựng Đề án Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thị xã. 

Tham gia các Giải đấu của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh đạt kết quả. Tiếp tục 

phối hợp xây dựng hồ sơ khoa học xếp hạng di tích cấp tỉnh theo kế hoạch.  

11. 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 giáo viên và học sinh theo hướng dẫn của ngành y tế. Hoàn thành 

công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022. Thực hiện có hiệu quả các giải 

pháp hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường 

hợp dạy thêm không đúng quy định.  

12. 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, kịp thời. Trình UBND thị xã về việc xin chủ trương tặng 

quà cho các gia đình thờ cúng liệt sĩ, thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia 

đình nuôi giấu, bảo vệ cách mạng, người có công với cách mạng tiêu biểu, các 

đồng chí lãnh đạo nghỉ hưu qua các thời kỳ, quà thăm các đơn vị tôn giáo trong thị 

xã, tặng quà cho hộ cận nghèo dịp Tết Nguyên đán năm 2023. Tham mưu UBND 

thị xã  tổ chức thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2022. Triển khai thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, cận 

nghèo, hộ thoát nghèo, hộ nông - lâm - ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 

2022 (theo chuẩn hộ nghèo, cận nghèo năm 2021-2025 tại Nghị định 07/2021/NĐ-

CP và Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg) đúng quy định. Tổ chức hiến máu tình 

nguyện đợt 5/2022 tại phường Tam Quan. Tăng cường thực hiện có hiệu quả 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.  

13. Thanh tra thị xã: 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. Kiểm tra 

Kiểm tra trình tự thủ tục về việc cấp  đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 

việc xây dựng nhà ở đối với ông Võ Kia, khu phố Hoà Trung 2, phường Hoài 

Xuân liên quan đến thửa đất số 684, tờ bản đồ số 11 (Bản đồ VN 2000), phường 

Hoài Xuân. Tham mưu Chủ tịch UBND thị xã ban hành quyết định giải quyết 

khiếu nại đối với bà Nguyễn Thị Đãi (Bồng Sơn). 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 công 

tác hòa giải ở cơ sở ; chỉ đạo công tác ph ối hợp xử lý vi phaṃ hành chính trên đ ịa 

bàn thị xã. Báo cáo kết quả tư ̣kiểm tra văn bản quy phaṃ pháp luật của UBND thị 

xã ban hành năm 2021, 2022. 

15. Phòng Nội vụ: Tham mưu UBND thị xã ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý các đơn vị trực 

thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã; Kế hoạch chuyển công tác, bổ 

nhiệm viên chức quản lý các trường năm học 2022 - 2023; phê duyệt quy hoạch 

viên chức quản lý các trường giai đoạn 2025 - 2030. Tổ chức bầu cử Trưởng thôn, 

khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025. Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt 
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phái, chuyển công tác công chức, viên chức theo quy định. Trình HĐND thị xã 

thông qua Nghị quyết về phân loại đơn vị hành chính thị xã, lập hồ sơ đề nghị 

UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ. Giải quyết chế độ tinh giản biên chế đợt 2/2022 theo 

Nghị định 108/2014/NĐ-CP, 113/2018/NĐ-CP và 143/2020/NĐ-CP của Chính 

phủ. Rà soát, sửa đổi Bộ chỉ số Cải cách hành chính cấp xã. Tăng cường kiểm tra 

công tác thi đua, khen thưởng; văn thư - lưu trữ. Tham mưu tập huấn công tác thi 

đua, khen thưởng năm 2022. Thực hiện Kế hoạch chỉnh lý tài liệu cho HĐND và 

UBND thị xã năm 2022. 

16. 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; tiếp tục đấu tranh với tội phạm băng nhóm, trộm cắp tài 

sản, cố ý gây thương tích. Quản lý chặt chẽ số đối tượng có tiền án, tiền sự về ma 

túy, số đối tượng sử dụng ma túy để gọi hỏi, giáo dục, răn đe. Tăng cường kiểm tra 

cư trú và các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT và công tác PCCC.  

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. 

Chuẩn bị các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Hoàn chỉnh 

thủ tục cho các thí sinh trúng tuyển vào các trường trong Quân đội theo quy định. 

Tham mưu UBND thị xã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, ban hành kế hoạch 

thực hiện đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia phổ 

biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở”. Tiếp 

nhận, thẩm định hồ sơ chính sách cho các đối tượng theo các quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ. 

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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