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KẾ HOẠCH 
Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội  

những tháng còn lại của năm 2022 và dự kiến khả năng phát triển năm 2023 

 

                                                                      

Thực hiện Văn bản số 6090/UBND-TH ngày 20/10/2022 của UBND tỉnh Bình 

Bịnh về việc triển khai kịch bản các chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các tháng 

cuối năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND thị xã 

Hoài Nhơn về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND thị xã Hoài 

Nhơn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hoài Nhơn năm 2022; 

Để thực hiện thắng lợi đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề 

ra, trên cơ sở tình hình thực tế và dư địa phát triển tại địa phương, UBND thị xã xây 

dựng kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội các 

tháng cuối năm 2022 và dự kiến khả năng phát triển năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích, yêu cầu 

- Nhằm triển khai thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu theo kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội bám sát tình hình thực tế; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu theo yêu 

cầu đề ra. 

- Xác định các nhiệm vụ cụ thể, đưa ra các giải pháp để các phòng, ban, UBND 

các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện. 

2. Mục tiêu chung: 

Stt Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Quý IV năm 

2022 

    Cả năm 

2022 

1 
Giá trị sản xuất một số ngành 

chủ yếu tăng 
% 10,27 16,33 

 Trong đó:    

 - Dịch vụ và Thương mại % 2,47 18,49 

 - Công nghiệp và Xây dựng % 16,79 19,98 

 + Công nghiệp % 12,18 15,60 
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Stt Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Quý IV năm 

2022 

    Cả năm 

2022 

 + Xây dựng % 21,17 25,45 

 - Nông, lâm, thủy sản  % 1,85 2,73 

2 
Tổng thu ngân sách nhà nƣớc 

phát sinh trên địa bàn 
Tỷ đồng 368,629 1.103,841 

3 
Sản lượng đánh bắt và nuôi 

trồng thuỷ, hải sản 
Tấn 14.568 63.050 

 + Cá ngừ đại dương Tấn 2.380 9.935 

4 Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tƣ công % 33,9 > 95 

(Chi tiết theo phụ biểu Tổng hợp đính kèm) 

3. Thuận lợi và khó khăn: 

a. Thuận lợi 

- Tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, các hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra 

bình thường. 

- Nguồn cung gia súc, gia cầm được đảm bảo; giá thịt gia súc, gia cầm tăng cao 

trong dịp cuối năm 2022 

- Giá cả các mặt hàng xăng dầu, nguyên vật liệu bình ổn. 

- Các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư, UBND các xã, phường quyết liệt trong công 

tác giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn được giao. 

- Thu ngân sách tăng cao so với dự toán 

b. Khó khăn: 

- Những tháng còn lại của năm đang mùa mưa bão, ảnh hưởng đến sản lượng 

khai thác và nuôi trồng thủy hải sản tại địa phương. 

- Tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, số ca mắc mới liên tục tăng. 

- Thị trường xuất khẩu ngành hàng gỗ, may mặc gặp nhiều khó khăn do ảnh 

hưởng lạm phát của các nước châu Âu, châu Mỹ. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Lĩnh vực Nông nghiệp: 

1.1. Trồng trọt 

- Tập trung chỉ đạo chăm sóc và thu hoạch các loại cây trồng trong vụ Mùa 

năm 2022, trong đó tập trung phát triển sản xuất các loại cây trồng cạn, cụ thể: 

+ Cây lúa: 131 ha, người dân gieo sạ tự phát tại các xã: Hoài Sơn 16,1ha; Hoài 

Châu Bắc 57,6ha; Hoài Châu 21ha; Hoài Phú 36,3ha. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu 

hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, đảm bảo tránh thiệt hại do mưa, 

bão cuối vụ. 



3 

 

+ Đối với các loại cây trồng cạn: Cây ngô: 422,2 ha; cây lạc: 74,7 ha; rau các 

loại: 443,7 ha. Tăng cường các biện pháp chăm sóc, chống ngập úng, thực hiện đảm 

bảo chỉ tiêu về năng suất, sản lượng đề ra.  

+ Đối với các loại cây ăn quả: tăng cường hướng dẫn người dân đầu tư chăm 

sóc, phòng trừ sâu, bệnh trên cây trồng trong mùa mưa, phát triển các vườn cây ăn quả 

có năng suất, chất lượng để cung ứng cho thị trường. 

- Chú trọng thực hiện tốt công tác điều tra, dự t nh, dự báo, hướng dẫn phòng 

trừ kịp thời các đối tượng gây hại. 

1.2. Chăn nuôi 

- Khuyến kh ch phát triển chăn nuôi trang trại gắn với bảo vệ môi trường. Tiếp 

tục thực hiện đề án phát triển đàn bò thịt chất lượng cao trên địa bàn thị xã. Đẩy mạnh 

công tác tái đàn, phát triển đàn vật nuôi chủ lực trên địa bàn thị xã (Heo, bò, gà) nhằm 

phục vụ đảm bảo nhu cầu người tiêu dùng trong dịp cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, 

cụ thể: 

+ Đàn bò: số lượng con dự kiến xuất chuồng 3.008 con. 

+ Đàn heo: số lượng con dự kiến xuất chuồng 63.314 con. 

+ Đàn gia cầm: số lượng con dự kiến xuất chuồng 390.000 con. 

 - Tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh và đói, rét cho đàn vật nuôi trong mùa mưa bão; đẩy mạnh triển khai công tác 

tiêm phòng vaccine đợt 2/2022 trên đàn gia súc, gia cầm đảm bảo đạt tỷ lệ quy định. 

 1.3. Lâm nghiệp 

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch bảo vệ rừng; công tác khoán quản lý bảo 

vệ rừng đảm bảo chỉ tiêu đề ra (khoán bảo vệ rừng 1.937 ha; khoanh nuôi tái sinh 

rừng 178 ha). Tăng cường quản lý Nhà nước về hoạt động sản xuất - kinh doanh giống 

cây lâm nghiệp phục vụ đảm bảo công tác trồng rừng tại địa phương. Tỷ lệ độ che phủ 

rừng 49,1%. 

- Đẩy mạnh khai thác gỗ rừng trồng đến chu k  khai thác, phấn đấu đạt 940 ha, 

sản lượng ước đạt 84.600 m3, đạt 115,4% kế hoạch năm. 

 - Tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình trồng cây gỗ lớn; trong đó chú trọng 

kêu gọi các doanh nghiệp tham gia liên kết với các hộ trồng rừng nhằm thực hiện cấp 

giấy chứng chỉ khai thác rừng trồng bền vững (FSC). 

1.4. Thuỷ sản 

Tập trung tuyên truyền Luật thủy sản, Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019 của Chính phủ về chống khai thác IUU. Khuyến kh ch ngư dân bám biển 

khai thác hải sản theo tổ đội khi điều kiện thời tiết thuận lợi. 

Tiếp tục hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy thủy sản chăm sóc, theo dõi thời 

tiết để thu tôm kịp thời khi tôm nuôi đạt kích cỡ thương phẩm, giảm tổn thất đó 

mưa lũ xảy ra. 
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Đối với chỉ tiêu sản lượng cá ngừ đại dương theo chỉ tiêu của các cấp, các 

ngành cấp trên thì dự kiến Quý IV/2022 sản lượng khai thác ước đạt 2.380 tấn; lũy kế 

đến cuối năm 2022 đạt 9.935 tấn, UBND thị xã Hoài Nhơn sẽ tiếp tục triển khai thực 

hiện quyết liệt các giải pháp tuyên truyền, vận động ngư dân vương khơi bám biển 

đánh bắt cố gắng đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Tuy nhiên, trong quý IV/2022 việc đánh bắt cá 

ngừ đại dương gặp phải một số khó khăn nhất định như: trong tháng 10/2022 chỉ có 

dưới 40 tàu đi ra khơi đánh bắt, ngoài ra đây không phải là chính vụ của khai thác cá 

ngừ đại dương và là mùa mưa bão thường xuyên. 

(Chi tiết theo Phụ biểu nông nghiệp Quý IV đính kèm) 

2. Lĩnh vực Công nghiệp và Xây dựng: 

2.1. Công nghiệp – TTCN: 

a. Công nghiệp – TTCN – làng nghề: 

- Tập trung thu hút các nhà đầu tư, công ty, doanh nghiệp có dự án phù hợp lấp 

đầy các cụm công nghiệp hiện có. 

- Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận 

lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất kinh 

doanh. 

- Tiếp tục vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

thị xã 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. 

- Hướng dẫn các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất hoàn thiện hồ sơ trình Hội 

đồng cấp tỉnh đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022. Hoàn thiện đăng ký 

thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025. 

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã có chủ trương đầu tư; rà soát, đề 

nghị thu hồi các dự án chậm triển khai đầu tư theo cam kết (như Bến xe cũ Bồng 

Sơn...). Kêu gọi nhà đầu tư các chợ, khu thương mại trên địa bàn thị xã, nhất là dự án 

Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn. 

b. Cụm công nghiệp: 

- Đẩy nhanh thực hiện công tác giải phóng mặt đối với các dự án đã được 

UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (Công ty TNHH May Mặc Loan Thịnh - 

CCN Bồng Sơn; Công ty TNHH Nệm Sơn Hoài Nhơn- CCN Hoài Tân, Công ty Cổ 

phần Gỗ Hoài Sơn -CCN Tường Sơn) để sớm đầu tư xây dựng Nhà máy đảm bảo tiến 

độ của dự án 

- Giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với dự án Đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoài Châu, xã Hoài Châu do Công ty cổ phần Lâm 

nghiệp Kim Thành Lập làm Chủ đầu tư nhằm sớm đưa dự án đi vào hoạt động qua đó 

sẽ góp phần đáng kể vào thu ngân sách và giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ 

của địa phương. 
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- Kiến nghị UBND tỉnh, Sở Công thương sớm xem xét lựa chọn nhà đầu tư 

đăng ký thực hiện dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 

Hoài Hương và Cụm công nghiệp Đệ Đức – Hoài Tân theo các tiêu ch  đã được 

UBND tỉnh ban hành để các doanh nghiệp có nhu cầu vào đầu tư kinh doanh trên địa 

bàn thị xã 

c. Thương mại – dịch vụ  

- Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện các quy 

trình thủ tục đảm bảo quy định trước khi hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hoá, theo dõi diễn biến giá cả thị 

trường, tránh tình trạng găm hàng, nâng giá. Trong đó tăng cường kiểm soát hoạt 

động của các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc ngành công thương quản lý. 

- Tập trung tổ chức triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của quý IV/2022 

đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tăng 

cường tham gia giao lưu kết nối cung cầu mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm địa 

phương thông qua các buổi Hội thảo, hội nghị giao lưu kết nối cung cầu, hội chợ triển 

lãm.... 

- Tăng cường quảng bá thương hiệu sản phẩm địa phương, mở rộng thị trường 

tiêu thụ sản phẩm. Các nhà phân phối tăng cường khai thác nguồn hàng có chất lượng 

cao để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn 

- Ban quản lý các chợ tăng cường củng cố hạ tầng, cơ sở vật chất tạo điều kiện 

thuân lợi cho tiểu thương hoạt động mua bán, đảm bảo ATTP theo quy định. Thông 

qua các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thu mua chế biến thủy sản, chăn 

nuôi thú y để giao lưu xúc tiến thương mại, có giải pháp đồng bộ trong việc tiêu thụ 

sản phẩm của địa phương liên tục, bền vững ổn định lâu dài. 

- Các khách sạn nhà hàng tăng cường nâng cao chất lượng phục vụ thu hút 

khách hàng: nâng cao chất lượng sản phẩm, phong cách phục vụ thu hút khách hàng. 

2.2. Đầu tƣ xây dựng và Quản lý đô thị: 

Tập trung giải ngân đối với các dự án được phân bổ giao kế hoạch vốn, cam kết 

việc giải ngân đạt trên 95% đến 31/12/20221 và đạt 100%  trong tháng 01 năm 2023 đối 

với tất cả các nguồn vốn trong kế hoạch vốn niên độ năm 2022 được giao. Cụ thể, đến 

10/11/2022 đạt 80% so với kế hoạch (740,793 tỷ đồng/925,991 tỷ đồng); đến 

10/12/2022 đạt 90% so với kế hoạch (833,392 tỷ đồng/925,991 tỷ đồng); đến trước 

31/12/2022 đạt trên 95% đến 31/12/2022 và đạt 100% trong tháng 01 năm 2023. 

                                                 
1
 Luỹ kế giải ngân từ đầu năm đến nay là 648,485 tỷ đồng/925,991 tỷ đồng, đạt 70,03% so kế hoạch {Bao 

gồm: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 27 tỷ, đạt 100% so kế hoạch; Vốn ngân sách tỉnh hỗ 

trợ 190,325 tỷ đồng/201,118 tỷ đồng, đạt 94,6% so kế hoạch; Vốn ngân sách thị xã cân đối 431,16 tỷ 

đồng/693,165 tỷ đồng, đạt 62,20% so kế hoạch}. 
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Tập trung công tác bồi thường, GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 

2021–2025, đoạn qua thị xã Hoài Nhơn2, dự kiến trong tháng 11/2022, sẽ tổ chức chi 

trả tiền và bàn giao mặt bằng hoàn thành 79% diện t ch và đến hết năm 2022, sẽ hoàn 

thành giải phóng mặt bằng 86% diện t ch và sẽ hoàn thành công tác GPMB dự án trong 

quý I/2023. (trong trường hợp Chủ đầu tư phân bổ vốn kịp thời theo tiến độ thực hiện 

GPMB). 

Đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục đầu tư xây dựng, hoàn tất các thủ tục cấp phép mỏ 

vật liệu phụ xây dựng các khu tái định cư, cải táng, di dời hạ tầng phục vụ GPMB dự án 

trong tháng 11 năm 2022. 

Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch theo quy định. 

Hoàn thành phê duyệt 02 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực đô thị Hoài 

Hảo, Hoài Tân, Hoài Xuân, Hoài Thanh; triển khai lập đồ án quy hoạch chung xây 

dựng 06 xã. 

3. Tài chính – Ngân sách: 

 Tăng cường đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân 

sách năm 2022, tập trung chủ yếu vào 3 nhóm chỉ tiêu thu chưa đảm bảo dự toán 

năm 2022 như: Thuế CTN ngoài Quốc doanh, Thu tiền thuê đất và Thu tiền sử dụng 

đất.Rà soát từng nguồn thu, sắc thuế để nắm chắc nguồn thu từ nay đến cuối năm 

2022; giám sát kê khai thuế theo tuần, theo tháng để kịp thời huy động đầy đủ các 

khoản thu vào ngân sách nhà nước; khai thác các khoản thu có tiềm năng. 

Rà soát tình trạng nợ thuế của người nộp thuế đối với các trường hợp chây  , 

phải có biện pháp kiên quyết tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật. 

Mục tiêu đến ngày 31/12/2022, phải giảm số nợ thuế trên địa bàn xuống dưới 5% 

như Tổng cục thuế đã quy định. Phối hợp với ch nh quyền địa phương, Hội đồng tư 

vấn thuế rà soát tình hình hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh để tổ chức quản 

lý thu thuế đạt yêu cầu.  

Tăng cường kiểm tra tình hình sử dụng đất thuê của các dự án đã được UBND 

thị xã phê duyệt theo đúng quy định pháp luật; đồng thời thực hiện  rà soát công tác 

quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất để xem xét, giải quyết theo quy định. 

Phối hợp với đơn vị tổ chức đấu giá và UBND các xã, phường tổ chức đấu giá 

thành công các khu dân cư đã được Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt tại Quyết định 

số 12668/QĐ-UBND ngày 20/9/2022. Trước ngày 10/11/2022, Khẩn trương hoàn 

thiện các thủ tục để kịp thời bổ sung vào kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất ở đợt 

2/2022 đối với các khu đất như: Tuyến đường kết nối giữa QL1 cũ và QL 1 mới đoạn 

Km 1145+540 trên địa bàn phường Bồng Sơn; Khu dân cư thôn Tài Lương 1 (rộc 

                                                 
2
 Đã thực hiện kiểm kê đối với 3.486 hộ/3.504 hộ ảnh hưởng (đạt tỷ lệ 99,5%), với diện t ch khoảng 

2.561.370,65m
2
/2.571.050,35m

2
 diện t ch bị ảnh hưởng trong phạm vi đã nhận mốc GPMB (đạt tỷ lệ 

99,62%). Xác nhận nguồn gốc đất đối với 3.098hộ/3.504 hộ ảnh hưởng (đạt tỷ lệ 88,4%); hoàn thiện, công 

khai phương án bồi thường đối với 2.437 hộ/3.504 hộ ảnh hưởng (đạt tỷ lệ 69,5%) tổng diện t ch đã công 

khai 1.493.239,44m
2
/2.571.050,35m

2
 (đạt tỷ lệ 58%) với số tiền 429.230.028.024 đồng. Theo kết quả cập 

nhật, số hộ dân đã thống nhất phương án 2.190 hộ/2.437 hộ (đạt tỷ lệ 89,9% số hộ đã công khai) 
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ông Trĩ) phường Hoài Thanh Tây; Khu dân cư phường Tam Quan Nam (khu phố 

Tăng Long 1); Khu dân cư phường Hoài Xuân (khu phố Vĩnh Phụng 1 và Hòa Trung 

2) . Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các 

khu đô thị như: Khu dân cư Phúc Gia Tân; Khu phố thương mại - dịch vụ thuộc khu 

đô thị Phú Mỹ Tân; Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng; Khu đô thị mới 

phía Bắc KDC Phú Mỹ Lộc dọc QL1A cũ và QL1A mới; T ch cực, chủ động hướng 

dẫn nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục để rút ngắn thời gian giao đất cho nhà đầu tư; từ 

đó, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài ch nh với ngân sách 

nhà nước góp phần tăng cường nguồn thu cho ngân sách những tháng cuối năm 2022 

và đầu năm 2023.  

(Chi tiết theo Phụ biểu Thu NSNN phát sinh trên địa bàn) 

 4. Tài nguyên – môi trƣờng:  

Hoàn thiện và trình tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 

2030; thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Đẩy nhanh việc thẩm định 

phương án đền bù GPMB Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam 

ph a Đông giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục đôn đốc UBND các xã, phường chỉnh lý 

biến động hồ sơ địa ch nh, quản lý đất công  ch, xử lý các trường hợp xây dựng nhà 

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

phủ. Hoàn thiện bộ cân đối giao quyền theo Nghị định 64. Tập trung phối hợp các 

phòng, ban và UBND xã, phường liên quan xử lý dứt điểm các tồn đọng về đất đai tại 

các xã, phường. 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, trên sông. Phối hợp huyện Hoài Ân kiểm tra, xử lý các trường hợp 

gây ô nhiễm môi trường trên sông Lại Giang 

5. Văn hóa – xã hội:  

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhân các sự kiện quan trọng của đất 

nước, tỉnh, thị xã. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm lĩnh vực văn hóa, thông tin, 

quảng cáo. Thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng địa 

phương, cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”. Phát huy giá trị 

các di t ch lịch sử trên địa bàn thị xã; hoàn thiện Đề án phát triển du lịch cộng đồng tại 

thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ. 

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm học 2022 – 2023, khắc phục tình trạng học sinh 

bỏ học; phát huy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đẩy mạnh 

công tác giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, định hướng nghề cho học sinh. Tăng 

cường kiểm tra, xử lý các trường hợp dạy thêm không đúng quy định.  

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nhất là vận động người dân đi tiêm 

chủng vắc xin COVID-19 theo đúng lịch.Tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng theo 

quy định, bảo đảm an toàn; tập trung tại các xã, phường có tỷ lệ tiêm chủng đạt thấp. 

- Ban hành kế hoạch ra quân thực hiện Chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy 

phòng, chống dịch bệnh SXHD. Theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh SXHD tại 

Trung tâm Y tế thị xã, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn và các xã, phường; giám 

sát, xử lý ca bệnh và ổ dịch, khu vực có nguy cơ cao theo quy định. Tuyên truyền 
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phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên Đài Truyền thanh các xã, phường. Bảo 

đảm công tác hậu cần cho công tác phòng, chống dịch SXHD theo quy định. 

- Tỷ lệ người dân tham bảo hiểm y tế đến ngày 23/10/2022 tổng số người tham 

gia bảo hiểm y tế 193.949/212.022 đạt 91,48% dân số. So với chỉ tiêu tỉnh giao là 

chưa đạt. Để đạt chỉ tiêu tỉnh giao, cần vận động 9.359 người, đối tượng là hộ gia đình, cụ 

thể như sau:  

+ Tăng cường chỉ đạo thực hiện đẩy nhanh tiến độ bao phủ bảo hiểm y tế, tập 

trung đối tượng hộ gia đình; nhất là các xã, phường đạt tỷ lệ thấp. Bảo hiểm xã hội 

Hoài Nhơn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đặc biệt là Ủy ban 

nhân dân các xã, phường tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền vận động người dân 

tham gia, tập trung vào số người dân đã tham gia đến hạn đóng BHYT năm 2022 

nhưng không tiếp tục tham gia trong 8 tháng đầu năm với tổng số người là 7.531 

người; đồng thời, vận động người tham gia mới, nhằm bù vào số người không đáo hạn 

tham gia.  

+ Các mốc thời gian thực hiện cụ thể: Từ ngày 24/10/2022 đến 31/10/2022 phát 

triển 1.900 người tham gia BHYT, đạt 92,37% kế hoạch; Từ ngày 01/11/2022 đến 

30/11/2022 phát triển 4.000 người tham gia BHYT, đạt 94,26% kế hoạch; Từ ngày 

01/12/2022 đến 31/12/2022 phát triển 3.459 người tham gia BHYT, đạt 95,89% kế 

hoạch.  

Quan tâm công tác ch nh sách an sinh xã hội, ch nh sách người có công; giải 

quyết hồ sơ người có công với cách mạng còn tồn đọng. Tăng cường quản lý nhà 

nước về lao động, việc làm. Quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bình đẳng 

giới.  

6. Quốc phòng – An ninh; công tác nội chính:  

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

yếu. Chuẩn bị tốt các mặt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo quy định. 

Tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU của BTV Thị ủy; đảm bảo 

an ninh ch nh trị, trật tự an toàn xã hội; ra quân tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, trộm 

cắp, tội phạm về kinh tế. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự, an 

toàn giao thông.  

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác nội ch nh. Tập trung 

giải quyết các vụ việc, vụ án tồn đọng đã có kết luận của Thường trực Thị ủy. Tăng 

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

lãng ph . Tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại của người đứng đầu cấp uỷ, 

ch nh quyền theo hướng chất lượng; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công 

dân đúng ch nh sách, pháp luật. 

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ   

1. Phòng Tài chính – Kế hoạch: 

- Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường 

xây dựng chi tiết kế hoạch, chương trình, giải pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh 

xã hội theo từng lĩnh vực để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra 

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư 

công đạt 100% theo quy định tại các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch 
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và Đầu tư, UBND thị xã. Hhướng dẫn các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư, UBND 

các xã, phường thực hiện hoàn thiện thủ tục đầu tư và giải ngân  vốn đầu tư đảm 

bảo quy định. 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các thủ tục trình cấp 

thẩm quyền đối với danh mục các dự án đang kêu gọi, xúc tiến đầu tư như: Dịch vụ 

dân cư dọc sông Lại Giang, Dự án khách sạn trung tâm hội nghị Lô E3 thuộc dự án 

HTKT Khu hành ch nh dịch vụ và dân cư tuyến đường Bạch Đằng, phường Bồng 

Sơn; Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển 

ph a Bắc thị xã; Khu liên hợp gang thép Long Sơn và Bến cảng chuyên dùng phục vụ 

khu liên hợp tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn… 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài ch nh - 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 ch nh, ngân sách. Ưu tiên bố tr  và bổ sung kinh ph  để 

thanh toán chi phí GPMB, kinh ph  đối ứng cho các công trình đã xây dựng hoàn 

thành và đang triển khai thi công. 

- Chủ trì, phối hợp với Chi cục thuế khu vực và các phòng, ban đơn vị có 

liên quan xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi 

ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2023 báo cáo 

UBND thị xã xem xét, trình Thị ủy, HĐND thị xã tại k  họp cuối năm 2022.  

2. Phòng Kinh tế: 

- Chủ động phối hợp UBND các xã phường và các cơ quan, đơn vị liên quan 

triển khai thực hiện đạt và vượt kế hoạch theo chỉ tiêu từng lĩnh vực nông nghiệp, 

Thương mại và dịch vụ, Công nghiệp – TTCN đã đề ra trong quý IV/2022. 

- Đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ hỗ trợ theo Quyết định số 48/2010/QĐ-

TTg của Thủ tướng Ch nh phủ. Thực hiện hiệu quả các biện pháp tháo gỡ thẻ vàng 

Châu Âu về khai thác hải sản, chú trọng đảm bảo an toàn về người, phương tiện khi 

khai thác hải sản xa bờ. Chỉ đạo sản xuất phù hợp diễn biến thời tiết. Kiểm tra, giám 

sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm. Đẩy mạnh thực hiện chương trình 

OCOP, tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Chủ động kịch bản ứng 

phó tình huống thiên tai, bão lũ theo phương châm “4 tại chỗ”. Chỉ đạo thực hiện tốt 

công tác quản lý và bảo vệ, phát triển rừng; điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng Lộ 

Diêu theo đúng quy định pháp luật. 

- Xây dựng kế hoạch sản xuất cây trồng vụ Xuân 2022-2023:  

+ Vụ Xuân là vụ sản xuất ch nh trong năm, chiếm tỷ trọng lớn về giá trị sản 

xuất ngành trồng trọt, do đó để thực hiện đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra, đề nghị UBND 

các xã, phường tăng cường chỉ đạo HTX NN và người dân thực hiện cày dầm, ngâm 

đất trước gieo sạ 15 – 20 ngày nhằm diệt trừ cỏ dại, mầm bệnh… Chỉ đạo HTX chuẩn 

bị các điều kiện làm đất, phát dọn mương thuỷ lợi, chủ động liên hệ các doanh nghiệp 
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chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư (phân bón, thuốc BVTV…) nhằm triển khai đạt hiệu quả 

kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2022-2023 trên địa bàn quản lý.  

+ Đối với cây lúa cần tập trung chỉ đạo gieo sạ đúng lịch thời vụ, tránh thiệt hại 

do mưa, bão đầu vụ; sử dụng cơ cấu giống có thời gian sinh trưởng phù hợp (giống 

trung hoặc trung dài ngày ở vụ Xuân nhằm đảm bảo tăng năng suất; sử dụng giống 

trung hoặc ngắn ngày ở chân ruộng trũng, gieo sạ muộn); ưu tiên sử dụng giống đảm 

bảo chất lượng, các giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng gạo thơm ngon, nâng 

cao giá trị sản xuất. 

Tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, 

kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đã có chủ trương đầu tư; rà soát, đề 

nghị thu hồi các dự án chậm triển khai đầu tư theo cam kết. Phát triển các làng nghề 

tiểu thủ công nghiệp truyền thống và các sản phẩm làng nghề tiêu biểu gắn với xây 

dựng thương hiệu, định hướng xuất khẩu. 

Xây dựng kế hoạch làm việc, biên bản cam kết của các nhà phân phối, các cửa 

hàng kinh doanh hàng hóa lớn trên địa bàn thị xã để có kế hoạch chuẩn bị hàng hóa 

đầy đủ, đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu dịp lễ, tết của người tiêu dùng. Yêu cầu các 

nhà phân phối triển khai đúng các chương trình khuyến mại của nhà cung cấp theo 

quy định của pháp luật. 

Khuyến kh ch phát triển các loại hình thương mại - dịch vụ, tăng cường xúc 

tiến thương mại, liên kết thị trường. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống 

sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.  

3. Phòng Quản lý đô thị: 

Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch theo quy định. 

Hoàn thành phê duyệt 02 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực đô thị Hoài 

Hảo, Hoài Tân, Hoài Xuân, Hoài Thanh; triển khai lập đồ án quy hoạch chung xây 

dựng 06 xã. Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 các công trình dự án trên địa 

bàn, ưu tiên các đồ án quy hoạch khu tái định cư, khu cải táng, khu xả thải dự án 

đường bộ cao tốc Bắc – Nam.  

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã về cơ chế hỗ trợ ĐTXD hạ 

tầng các tuyến đường, công viên, hoa viên. Thực hiện chương trình bê tông hóa giao 

thông nông thôn. Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự đô thị, trật tự xây 

dựng; 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, quan tâm xây dựng đô thị văn 

minh, tuyến phố kiểu mẫu. 

4. Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ: 

Đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công hoàn thành các công trình theo kế hoạch đã 

được nghị quyết HĐND thị xã thông qua; trong đó tập trung một số công trình trọng 

điểm như: Nâng cấp,mở rộng tuyến đường kết nối Quốc lộ 1 (tuyến Tài Lương - Ca 

Công và tuyến Bình Chương - Hoài Mỹ) huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn); 

Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, thị trấn Tam 

Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là phường Tam Quan, thị xã Hoài 
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Nhơn); Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu Hành ch nh dịch vụ và dân cư tuyến 

đường Bạch Đằng (giai đoạn 2); … 

Tập trung công tác bồi thường, GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 

2021–2025, đoạn qua thị xã Hoài Nhơn; Tuyến đường kết nối với đường ven biển ĐT 

639, trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn; các cụm công nghiệp (Ngọc Sơn – Hoài Thanh 

Tây, Hoài Tân…); các khu đô thị (Khu dân cư Phúc Gia Tân; Khu phố thương mại - 

dịch vụ thuộc khu đô thị Phú Mỹ Tân; Khu đô thị ph a Nam cây xăng dầu Việt Hưng; 

Khu đô thị mới ph a Bắc KDC Phú Mỹ Lộc dọc QL1A cũ và QL1A mới…). 

Ngoài ra, tập trung tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 đã được UBND thị 

xã phê duyệt tại Quyết định số 12668/QĐ-UBND ngày 20/9/2022; đồng thời hoàn 

thành các thủ tục để bổ sung các khu dân cư như: Đường kết nối QL1 cũ và QL1 mới 

tại Km1145+540 trên địa bàn phường Bồng Sơn, Khu dân cư phường Tam Quan Nam 

(khu phố Tăng Long 1); Khu dân cư khu phố Tài Lương 1 (rộc ông Trĩ), phường Hoài 

Thanh Tây… vào phương án đấu giá đợt 2, trƣớc ngày 10/11/2022. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng: 

Tập trung công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường theo 

tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy; giải quyết 

các vấn đề tồn đọng, vướng mắc lĩnh vực đất đai, công tác chỉnh lý biến động đất đai. 

Hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030; thực hiện tốt kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022. Đẩy mạnh công tác chỉnh lý biến động đất đai, quản lý đất công 

 ch, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, xây dựng trái 

phép nhà, quán ven biển, ven sông; khai thác khoáng sản trái quy định pháp luật. Phối 

hợp huyện Hoài Ân kiểm tra, xử lý các trường hợp gây ô nhiễm môi trường trên sông 

Lại Giang. 

6. Phòng Y tế: 

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

“Th ch ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo chỉ đạo của các 

cấp. Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo quy định hiệu quả, khoa học, 

đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tăng cường chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, thực hiện các giải 

pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết hiệu quả. Tăng cường kiểm tra các cơ sở 

hành nghề y, dược tư nhân; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao 

chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kết 

hợp chủ động triển khai có hiệu quả các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ. 

Triển khai hiệu quả công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; phòng 

chống tệ nạn xã hội. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp, ch nh 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.  

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, định hướng nghề 

cho học sinh. Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ năm học mới 2022 – 2023 gắn với tập 

trung công tác phòng, chống Covid-19. Tổ chức sơ kết học k  1, năm học 2022-2023. 

Tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả Đề án hạn chế tình trạng học sinh bỏ học trên 

địa bàn. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp dạy thêm không đúng quy định. 

Hoàn thành nâng cao tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 theo như 

kế hoạch đề ra.  
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8. Phòng Lao động – Thƣơng binh và Xã hội: 

Tập trung quan tâm, giải quyết các vấn đề về ch nh sách an sinh xã hội, ch nh 

sách người có công; giải quyết hồ sơ người có công với cách mạng còn tồn đọng. 

Tăng cường quản lý nhà nước về lao động, việc làm. Quan tâm công tác bảo vệ, chăm 

sóc trẻ em; bình đẳng giới. Phấn đấu cuối năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5% còn 

1.500 hộ.  

Chi trả trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng ch nh sách, đối tượng bảo trợ 

xã hội theo đúng quy định. Đề xuất với cấp trên có giải pháp giải quyết các loại hồ sơ 

ch nh sách không còn giấy tờ, tham mưu cho UBND thị xã mua sắm quà Tết Nguyên 

đán cho gia đình thờ cúng liệt sĩ, Mẹ VNAH và hộ cận nghèo năm 2023. Đẩy nhanh 

triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, đào tạo nghề phi nông ngiệp và giải ngân 

nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và đào tạo nghề 

cho người lao động thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022. Triển khai 

có hiệu quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 

và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn thị xã năm 2022 (chuẩn nghèo đa 

chiều giai đoạn 2022-2025).  

9. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – TT – Thể thao: 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trực quan, treo Quốc k  nhân các 

ngày lễ, kỷ niệm; tiếp tục duy trì thường xuyên tuyên truyền phòng, chống Covid-19, 

nhất là tiêm phòng vắc xin. Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả xây dựng chính 

quyền điện tử thị xã. Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng đô thị thông minh thị xã 

Hoài Nhơn, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” khi được UBND tỉnh 

đồng ý. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể 

dục thể thao, quảng cáo, du lịch. Tiếp tục duy trì thực hiện Ngày Chủ nhật xây dựng 

thị xã Hoài Nhơn sáng, xanh, sạch, đẹp; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu 

quả phong trào xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, 

văn minh năm 2022. Sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” năm 2022. 

Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa 

thể thao cơ sở. Đẩy mạnh các hoạt động phát huy giá trị của các di t ch lịch sử, danh 

lam thắng cảnh trên địa bàn thị xã. Tiếp tục phối hợp xây dựng hồ sơ khoa học trình 

UBND tỉnh công nhận các chứng t ch đã đề nghị theo kế hoạch năm 2022. Tổ chức 

các giải đấu theo kế hoạch của Đại hội Thể dục thể thao thị xã; tham gia các giải đấu 

của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định đạt kết quả. Xây dựng hoàn thiện Đề án 

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể; Đề án Phát triển Võ thuật thị xã.  

10. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Công an 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 Ch nh phủ. Thực hiện các bước trong công tác 

tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023  đạt chỉ tiêu giao quân 100%. 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 Ch nh phủ. Giải quyết tốt chế độ 

ch nh sách Quân đội và hậu phương Quân đội; các chế độ ch nh sách tồn đọng sau 
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chiến tranh nhất là chế độ theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg và Quyết định số 

62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Ch nh phủ. 

Tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU của BTV Thị 

ủy; đảm bảo an ninh ch nh trị, trật tự an toàn xã hội; ra quân tấn công, trấn áp tội 

phạm ma túy, trộm cắp, tội phạm về kinh tế. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm 

soát, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.  

11. UBND các xã, phƣờng: 

Rà soát, đề xuất dư địa phát triển của địa phương mình năm 2022, khả năng 

phát triển năm 2023, trên cơ sở số liệu chung của thị xã định hướng cho từng địa 

phương. Định hướng cụ thể trong từng lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp, công 

nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng, đầu tư phát triển ... Theo đó, xây dựng 

phương án điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo định hướng của 

của UBND thị xã và có phương án triển khai hiệu quả, báo cáo về UBND thị xã để 

theo dõi, chỉ đạo. 

Thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công; tập trung công tác bảo vệ 

môi trường; thực hiện việc thu gom vận chuyển xử lý rác thải; tuyên truyền nâng 

cao nhận thức, ý thưc của người dân trong việc bảo vệ môi trường. 

Tăng cường quản lý xây dựng, trật tự xây dựng và quản lý đất đai trên địa 

bàn, kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp quy phạm trật tự 

xây dựng, lấn chiếm đất đai trên địa bàn thuộc mình quản lý . 

IV. DỰ KIẾN KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỊA PHƢƠNG TRONG 

NĂM 2023: 

1. Chỉ tiêu kinh tế: 

a. Tổng giá trị sản xuất tăng so với thực hiện năm 2022  14,7% 

Trong đó: - Thương mại - Dịch vụ tăng 20,6% 

 - Công nghiệp - Xây dựng tăng 17,98% 

 - Ngư, nông, lâm nghiệp tăng 4,24% 

 b. Cơ cấu:   

- Dịch vụ và thương mại: 23,5% 

- Công nghiệp và xây dựng:  59,4% 

- Ngư, nông, lâm nghiệp: 17,1% 

 c. Một số sản lượng chủ yếu: 

- Tổng sản lượng lương thực cây có hạt: 81.340 tấn 

- Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản: 64.050 tấn 

d. Tổng thu ngân sách Nhà nước phát sinh trên địa 

bàn: 
706.337 triệu đồng 

e. Chi ngân sách địa phương:  1.237.378 triệu đồng 
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Trong đó: - Chi đầu tư phát triển: 425.000 triệu đồng 

2. Các chỉ tiêu Văn hóa - Xã hội và Môi trƣờng: 

- Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2: 02 trường 

- Tỷ lệ thôn, khu khố được công nhận và giữ vững danh hiệu 

đạt chuẩn văn hóa 
96,1% 

- Tỷ lệ số cơ quan, đơn vị công nhận đạt chuẩn văn hóa 99,2% 

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm: 0,50% 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng nghề: 95% 

- Số lao động được tạo việc làm mới: 5.800 người 

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 95,4% 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm 

còn: 

12,81% 

- Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải: 89% 

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh:  99,79% 

- Tỷ lệ che phủ rừng: 49,1% 

3. Chỉ tiêu Quốc phòng - An ninh: 

- Giao quân nghĩa vụ quân sự, xây dựng lực lượng dân quân 

tự vệ đạt chỉ tiêu tỉnh giao: 
100% 

- Số vụ phạm pháp hình sự giảm:   5%-7% 

- Số vụ, số người chết và bị thương do TNGT giảm:  5%-7% 

4. Dự kiến khả năng phát triển của địa phƣơng trong thời gian đến: 

- Thứ nhất, lấy kinh tế biển làm động lực phát triển; đẩy mạnh tiến độ hoàn 

thành các hạng mục hạ tầng cảng cá, dịch vụ hậu cần nghề cá và khu neo đậu tránh trú 

bão tàu thuyền, khơi thông luồng tàu ra, vào cảng Tam Quan. Kêu gọi, thu hút các nhà 

đầu tư tại Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế 

biển ph a Bắc thị xã. 

- Thứ hai, nếu được UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp 

gang thép Long Sơn và Bến cảng chuyên dùng phục vụ khu liên hợp tại thôn Lộ Diêu, 

xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn; UBND thị xã tiến hành lập quy hoạch các ngành công 

nghiệp phụ trợ, thương mại, dịch vụ, logistics, cảng biển… hình thành mạng lưới 

ngành công nghiệp, sản xuất phụ trợ ph a Nam thị xã đóng góp lớn vào sự phát triển 

kinh tế xã hội chung của toàn tỉnh. 

- Thứ ba, tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư các khu đô thị, khu thương mại – 

dịch vụ, hoàn thiện hạ tầng giao thông tại 4 trung tâm thị xã (Bồng Sơn, Tam Quan, 

Hoài Thanh Tây, Hoài Hương), trong đó ưu tiên khu vực phường Bồng Sơn và các 
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phường lân cận (Hoài Xuân, Hoài Tân, Hoài Đức) nhằm định hình là trung tâm thành 

phố Hoài Nhơn trong tương lai. 

- Thứ tư, xây dựng và phát triển đô thị Hoài Nhơn theo hướng đô thị loại III và 

thành lập thành phố, trong đó đặc biệt đầu tư, nâng cấp, phát triển kết cấu hạ tầng giao 

thông nhằm kết nối hệ thông giao thông liên vùng góp phần phát triển kinh tế - xã 

hội như: Ga hành khách Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn; Tuyến đường kết nối Hoài 

Nhơn – An Lão – Ba Tơ (Quảng Ngãi) – Kon Plông (Kon Tum) qua Quốc lộ 24; Xây 

dựng cầu qua cửa biển Tam Quan kết nối đường ven biển tỉnh Quảng Ngãi 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 1. Các phòng ban chức năng của thị xã, UBND các xã, phường căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao chủ động phối hợp các ngành, cơ quan, đơn 

vị có liên quan tham mưu UBND thị xã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

đã đề ra, đề xuất phương pháp triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch.  

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tham mưu, 

giúp UBND thị xã đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện, định k  báo cáo UBND 

thị xã để theo dõi, chỉ đạo.  

Trên đây là kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện các chỉ tiêu kinh tế 

- xã hội các tháng cuối năm 2022 và dự kiến khả năng phát triển năm 2023./. 

 

Nơi nhận:      
- UBND tỉnh Bình Định (b/c);  

- Văn phòng UBND tỉnh Bình Định;  

- 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 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lê Đăng Tuấn 
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