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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01  

và công tác trọng tâm tháng 02 năm 2023 

  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01/2023 

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

Tình hình hoạt động sản xuất CN-TTCN và làng nghề ổn định. Giá trị sản 

xuất công nghiệp ước đạt 759 tỷ đồng, đạt 5,8% kế hoạch, giảm 25,6% so cùng kỳ. 

Trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp, cơ sở đảm bảo sản xuất, an 

ninh trật tự, phòng chống cháy nổ… Tổ chức thăm tình hình sản xuất kinh doanh 

của các doanh nghiệp đầu năm 2023. Công tác quản lý cụm công nghiệp tiếp tục 

được quan tâm
1
. Hoạt động sản xuất, kinh doanh trong CCN ổn định

2
. 

Tình hình kinh doanh thương mại - dịch vụ: hoạt động mạnh, hàng hóa đa 

dạng, phục vụ đảm bảo nhu cầu người tiêu dùng trong dịp Tết. Doanh thu thương 

mại - dịch vụ ước đạt 2.360 tỷ đồng, đạt 9,2% kế hoạch năm, tăng 11,4% so cùng 

kỳ. Thực hiện phương án bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu; tăng cường kiểm 

tra, kiểm soát hàng hoá, theo dõi diễn biến giá cả thị trường trong dịp trước, trong 

và sau Tết Nguyên đán. 

2. Đầu tƣ xây dựng, quản lý đô thị 

Triển khai thực hiện 156 dự án đầu tư xây dựng; trong đó: thi công hoàn 

thành 01 công trình
3
; tiếp tục đẩy mạnh thi công xây dựng với 26 công trình

4
; 102 

dự án lập thủ tục chuẩn bị đầu tư
5
. 

                                                           
1
 Lập thủ tục mở rộng CCN Tường Sơn (4,9 ha); bổ sung ngành nghề thu hút CCN Hoài Hảo, CCN Bồng Sơn 

(giai đoạn 1), CCN Đệ Đức - Hoài Tân; Điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công 

nghiệp Bồng Sơn (giai đoạn 2), thị xã Hoài Nhơn; Cắm mốc giới quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 – 

CCN Bồng Sơn (giai đoạn 2) và CCN Hoài Châu; Lập hồ sơ Giấy phép môi trường và xây dựng các hệ thống xử lý 

nước tập trung trong năm 2023 cho 03 CCN: CCN Bồng Sơn - giai đoạn 2, CCN Hoài Tân, CCN Hoài Hảo. 
2
 Hiện có 37 doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh tại 08 CCN, tỷ lệ lấp đầy 76,92%, vốn đăng ký trên 2.500 

tỷ đồng, thu hút trên 6.550 lao động. 
3
 Khu dân cư phường Hoài Xuân (khu phố Hoà Trung 2). 

4
 Kè bảo vệ khu dân cư dọc bờ sông Hoài Hải, đoạn từ thôn Kim Giao Nam đến thôn Kim Giao Bắc (GĐ 1) -

1,035m; 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 Nhơn) (bao gồm Di dời điện, nước, kể cả đường đây 22kV); 

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; ĐTXD HTKT Khu hành chính - dịch vụ và dân cư tuyến đường Bạch 

Đằng (giai đoạn 1-kỳ 2); ĐTXD HTKT Khu Hành chính dịch vụ và dân cư tuyến đường Bạch Đằng (giai đoạn 2); 

Kè ngăn lũ khu dân cư và xây dựng mới cầu Soi thôn Tường Sơn, cầu Cây Vừng thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn; Kè 

từ kho Dầu đến cồn ông Phong, hạng mục: Bổ sung đoạn kè dài khoảng 1.300m; Khắc phục sự cố xói lở hệ thống 

ngăn mặn thôn Trường Xuân Tây, xã Tam Quan Bắc (nay là khu phố Trường Xuân Tây, phường Tam Quan Bắc); 

Kè chống xói lở bờ Nam sông Lại Giang (đoạn từ cầu đường sắt đến cầu ông Châu);… 
5
 Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cấp nước sạch trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn; Nâng cấp, mở rộng tuyến 

đường kết nối Quốc lộ 1 (Năm Tấn) đến ĐT.639 tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (chợ Bộng) đến ĐT.638 và tuyến 

đường từ cầu Chui Quốc lộ cũ (Hoài Châu Bắc) đến đường bê tông Trường Xuân Đông (Tam Quan Bắc), thị xã 

Hoài Nhơn; Đường kết nối đường 26-3, phường Tam Quan đến Cụm công nghiệp Hoài Châu; Tuyến đường Thái 
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Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 với 02 đồ án
6
; 

phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 với 01 dự án
7
. Cung cấp thông 

tin quy hoạch đô thị 75 hồ sơ; cấp 58 giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.  

Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị và chỉnh trang 

đô thị phục vụ Nhân dân dịp cuối năm 2022, vui xuân và đón Tết Nguyên đán Qúy 

Mão. Khắc phục, duy tu, sửa chữa hệ thống đường giao thông trên địa bàn thị xã 

thông suốt và an toàn giao thông, nhất là các tuyến đường chính. Kiểm tra, đôn đốc 

thực hiện các dịch vụ công đô thị về chăm sóc, bảo dưỡng công viên, hoa viên sửa 

chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng và điện trang trí đảm bảo hoạt động ổn 

định và hiệu quả. Tiếp tục tăng cường đôn đốc kiểm tra, quản lý dịch vụ vận tải. 

Thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng đối với các xã, phường có dự án 

đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi qua. 

3. Sản xuất ngƣ - nông - lâm nghiệp 

Thủy sản: Sản lượng khai thác trong tháng ước đạt 3.200 tấn (trong đó cá ngừ 

đại dương 250 tấn), giảm 200 tấn so cùng kỳ. Tổng số tàu cá tham gia bám biển khai 

thác dịp Tết Nguyên đán: 663 tàu/3.701 lao động, chiếm 31,3% tổng số tàu khai 

thác xa bờ
8
, giảm 485 tàu/3.099 lao động so cùng kỳ. Diện tích thả tôm nuôi vụ 

chính: 1,3 ha ở Hoài Hương, diện tích còn lại đã cải tạo chuẩn bị thả tôm nuôi vụ 

mới. Tiếp tục phong trào thi đua cao điểm “180 ngày hành động” thực hiện các giải 

pháp chống khai thác bất hợp pháp IUU, tháo gỡ “thẻ vàng” EC theo Kế hoạch. 

 Trồng trọt, thuỷ lợi: Tiến độ xuống giống cây trồng vụ Xuân 2022-2023: 

Cây lúa 5.436,8/5.491,7 ha, đạt 99% kế hoạch, cây ngô 407,3/454,4 ha, đạt 89,6% 

kế hoạch, cây lạc 80,5/81 ha, đạt 99,4% kế hoạch. Tập trung chỉ đạo, rà soát, thống 

kê diện tích lúa bị thiệt hại do mưa lớn báo cáo tỉnh hỗ trợ kinh phí khắc phục. 

Tăng cường hướng dẫn người dân chăm sóc, phòng chống rét, phòng trừ sâu bệnh 

hại cây trồng trong điều kiện mưa lũ. Các công trình đầu mối thủy lợi ổn định, các 

hồ chứa đạt 95% tổng dung tích thiết kế. 

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

50.000 - 53.000 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 trước, trong và sau 

Tết Nguyên đán, nhất là bệnh Viêm da nổi cục ở gia súc, Dịch tả heo Châu Phi.  

Lâm nghiệp: Đến ngày 25/01/2023, khai thác rừng trồng khoảng 50ha, sản 

lượng ước đạt 4.500m
3
. Tỷ lệ độ che phủ rừng 49,2%. Đẩy mạnh công tác quản lý 

hoạt động sản xuất - kinh doanh giống cây lâm nghiệp; công tác chăm sóc rừng trồng. 

Quản lý kinh tế tập thể: Chỉ đạo các Hợp tác xã tổ chức Đại hội thường 

niên, đại hội mãn nhiệm kỳ theo quy định.  

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

hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Thị xã Hoài Nhơn chung sức 

xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.  

                                                                                                                                                                                           
Lợi; Cụm kiến trúc Quảng trường thị xã; Trường TH số 1 Bồng Sơn, hạng mục Nhà lớp học, nhà bộ môn 02 tầng 14 

phòng; Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt thị xã Hoài Nhơn; … 
6
 Khu sản xuất tiểu công nghiệp xã Hoài Châu Bắc, khu dân cư khu phố Thiết Đính Bắc. 

7
 Khu dân cư phía Đông QL1A cũ, khu phố Công Thạnh, phường Tam Quan Bắc. 

8
 Cụ thể: Hoài Hương 118 tàu/1.260 lao động, Hoài Hải 87 tàu/870 lao động, Tam Quan Bắc 267 tàu/1.068 lao 

động, Tam Quan Nam 68 tàu/272 lao động, Hoài Thanh 60 tàu/216 lao động và Bồng Sơn 01 tàu/15 lao động.  
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Phòng chống thiên tai và TKCN: Chỉ đạo công tác chủ động ứng phó với 

mưa lớn diện rộng; tổng hợp thiệt hại, khắc phục hậu quả sau bão, lũ để ổn định 

sản xuất. 

4. Tài nguyên môi trƣờng và phát triển quỹ đất 

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

Thông báo công khai quy hoạch cấp huyện thời kỳ sử dụng đất năm 2021-2030. 

Thu hồi 129.139,2 m
2 
đất để GPMB. Phê duyệt 36 phương án bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư do GPMB, tổng kinh phí 62 tỷ đồng. Cấp mới 101 Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng 

quy định 16 trường hợp; đính chính 96 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các 

hộ gia đình, cá nhân. Trong tháng, thực hiện thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 

16 khu dân cư
 
đủ điều kiện đấu giá với 265 lô, giá trị 293,4 tỷ đồng.  

Về công tác giải phóng mặt bằng: Tiếp tục GPMB 21 công trình, nhất là các 

công trình trọng điểm
9
, đạt được nhiều kết quả

10
; trong đó, Dư ̣án đường bộ cao tốc 

Bắc - Nam phía Đông giai đoaṇ 2021-2025, đoaṇ qua điạ phâṇ thi ̣ xa,̃ tổng chiều dài 

khoảng 29,27 km, qua điạ bàn 09 xã, phường. Đến ngày 27/01/2023,  hoàn thành 

kiểm kê 3.764 hộ, diện tích 2.604.864,05m
2
; xác nhận nguồn gốc đất 3.621 hộ/3.764 

hộ (đạt 96,2%); công khai phương án bồi thường 3.302 hộ/3.764 hộ (đạt 87,73%), 

diện tích 2.205.590,24m
2
/2.604.864,05m

2
 (đạt 84,67%), số tiền 629.368.666.769 

đồng; phê duyệt và ban hành Quyết định thu hồi đất 103 đợt với 2.885 hộ/3.764 hộ 

(đạt 76,99%), diện tích 1.809.723,91m
2
/2.604.864,05m

2
 (đạt 69,47%) với số tiền 

527.683.950.234 đồng và diện tích đất đường đi, đất thủy lợi không bồi thường là 

247.579,88m
2
 (chiếm 9,50% so với tổng diện tích ảnh hưởng). Đến nay, đã chi trả 

tiền cho 2.769 hộ/3.764 hộ, với diện tích 1.443.853,51m
2
/2.604.864,05m

2
 (đạt 

55,43%), số tiền 494.285.558.000 đồng. Đã bàn giao mặt bằng 01 đợt với 2.634 

hộ/3.764 hộ, với diện tích 1.845.840,03m
2
/2.604.864,05m

2
 (đạt 70,86%)

11
, với chiều 

dài tuyến 21km/29,27km (chiếm 71,8%). 

5. Tài chính - ngân sách 

Đẩy mạnh đồng bộ các giải pháp chống thất thu và đôn đốc thu nộp NSNN 

trên địa bàn. Tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn đến ngày 

26/01/2022 đạt 46,668 tỷ đồng, đạt 6% dự toán năm. Trong đó, thu ngân sách nhà 

nước phát sinh (không kể thu tiền sử dụng đất 22,574 tỷ đồng) đạt 24,094 tỷ 

đồng
12

, đạt 8,9% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 105,731 tỷ đồng, 

chiếm 9% dự toán (trong đó: chi đầu tư phát triển 34,131 tỷ đồng, chiếm 7% so dự 

toán; chi thường xuyên: 58,450 tỷ đồng, chiếm 9% dự toán). 

                                                           
9
 Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn thị xã; Tuyến đường kết nối với đường ven biển ĐT 639 trên địa 

bàn thị xã; Nhà ở xã hội; 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, thị xã Hoài Nhơn; Hành Chính dịch vụ và dân cư tuyến Bạch Đằng;... 
10

 Đo đạc, kiểm kê 121 hộ, diện tích 61.549m
2
. Lập phương án GPMB 111 hộ, diện tích 111.087 m

2
. Công khai 

phương án GPMB 138 hộ, diện tích 121.317m
2
. Phê duyệt phương án bồi thường 118 hộ, diện tích 48.738m

2
 với số 

tiền 841.333.977 đồng. Chi trả tiền GPMB 251 hộ, với số tiền 45.300.896.534 đồng. Bàn giao mặt bằng cho các đơn 

vị thi công với diện tích 54.360m
2
. 

11
 Bao gồm diện tích đất đường đi, đất thủy lợi không bồi thường 

12
 Trong đó: Thu thuế CTN ngoài quốc doanh: 14,522 tỷ đồng, đạt 9% dự toán giao (trong đó, thu thuế CTN ngoài 

quốc doanh do Chi cục Thuế quản lý: 11,491tỷ đồng, đạt 9% dự toán); Thu lệ phí trước bạ: 2,708 tỷ đồng, đạt 8% dự 

toán; Thu phí, lệ phí: 1,280 tỷ đồng, đạt 15% dự toán; Thu khác ngân sách 2,878 tỷ đồng, đạt 16% dự toán giao. 
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6. Văn hóa - thông tin - thể thao - du lịch 

Tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực quan mừng 

Đảng, mừng Xuân
13

; tuyên truyền tiêm chủng vắc xin Covid-19. Tăng cường công 

tác quản lý, tổ chức lễ hội. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đợt cao điểm 

Phong trào “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”, tăng cường đảm bảo mỹ 

quan đô thị trước, trong và sau Tết. Tổ chức Khai mạc Cụm linh vật mừng xuân Quý 

Mão, chợ hoa xuân; khánh thành hoa viên ngã 3 Lê Lợi - Nguyễn Sinh Sắc. Tổ chức 

thành công Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm Giao thừa đón Tết 

Nguyên đán Quý Mão 2023. Tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt 

sĩ xã Hoài Châu Bắc nhân kỷ niệm 58 năm chiến thắng Đồi Mười; viếng Nhà lưu 

niệm Chi bộ Cửu Lợi, Cây số 7 Tài Lương, Đền thờ liệt sĩ; Lễ viếng viếng hương 

hồn các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 51 năm Ngày xảy ra sự kiện thảm sát Trạm 

Phẫu Huyện đội Hoài Nhơn (1972-2023) tại thôn Xuân Vinh, xã Hoài Mỹ. 

Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích 

lịch sử cấp tỉnh Dốc Cát và phát động phong trào Tết trồng cây. Tiếp tục xây dựng 

Đề án Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thị xã Hoài 

Nhơn. Tiếp tục phối hợp xây dựng hồ sơ khoa học xếp hạng di tích cấp tỉnh theo 

kế hoạch. Tổ chức Giải Việt dã vượt Đồi 10; giải Bida mừng Đảng, mừng Xuân. 

Tăng cường chỉ đạo tổ chức hội xổ cổ nhơn truyền thống.  

7. Y tế 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tổng số người trong diện tiêm 

được tiêm vắc xin phòng Covid-19 (lũy tích): Mũi 1: 113,58%; Mũi 2: 109,11%; 

Mũi bổ sung: 55.219 liều, mũi nhắc lần 1: 71,75%; mũi nhắc lần 2: 83,13%. Tổ 

chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước Tết đối với 27 cơ sở (đạt yêu cầu). 

8. Giáo dục và đào tạo 

Công tác triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới tiếp tục đẩy mạnh. 

Chỉ đạo các trường kiểm tra, đánh giá, sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023. Tăng 

cường chỉ đạo các trường tuyên truyền tiêm văc xin Covid-19. Quyết định phê 

duyệt danh sách 277 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đề nghị hỗ trợ do ảnh 

hưởng của đại dịch Covid-19, số tiền đề nghị hỗ trợ 1.024.900.000 đồng 

(3.700.000 đồng/đối tượng). Ban hành Hướng dẫn đánh giá, xếp loại Đơn vị học 

tập trên địa bàn thị xã. Tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm 

học 2022-2023, kết quả đạt 29/30 giải, tỷ lệ 96,7% (trong đó, 05 giải Nhì, 11 giải 

Ba và 13 giải Tư). 

9. An sinh xã hội 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lãnh đạo các cấp, các tổ chức và 

nhà hảo tâm đã thăm, tặng 59.316 suất quà, trị giá gần 22 tỷ đồng cho các đối 

tượng chính sách, người có công, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người thờ cúng liệt sĩ, 

cán bộ tiền khởi nghĩa, lão thành cách mạng, cơ sở nuôi giấu cách mạng, trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn đột xuất, khuyết tật, 
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 Làm mới 36 khối pano, 22 cụm pano, 462 pano treo, bảng đứng, 13 băng rôn, trên 1000 lá cờ tại trung tâm 

hành chính thị xã, quảng trường, các hoa viên, các tuyến đường chính thị xã. 
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nạn nhân chất độc màu da cam... Trong đó: Tổng số suất quà và giá trị quà của Chủ 

tịch nước, ngân sách tỉnh, thị xã 41.725 suất, với số tiền gần 13,6 tỷ đồng
14

; thông 

qua UBMTTQVN thị xã và các tổ chức, cá nhân tặng 17.636 suất quà, trị giá trên 

trên 8,4 tỷ đồng… Tổ chức Chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thƣơng” trao 

tặng quà gia đình chiến sĩ công tác ở đảo Trường Sa; tặng quà, trao thẻ Bảo hiểm y 

tế cho hộ cận nghèo và người khuyết tật đặc biệt nặng nhân dịp Tết Quý Mão. Tổ 

chức hiến máu tình nguyện đợt 1/2023, kết quả thu về 337/300 đơn vị máu, đạt 

112,3% kế hoạch đợt 1/2023. Đến ngày 19/01/2023, tỷ lệ người dân tham gia 

BHYT đạt 89,32% dân số. 

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

Thực hiện quy trình bổ nhiệm mới
15

, bổ nhiệm lại
16

 và xin chủ trương kéo dài 

thời gian bổ nhiệm
17

 đối với 06 lãnh đạo, quản lý. Đánh giá, xếp loại công chức, 

viên chức lãnh đạo, quản lý cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp năm 2022
18

. 

Quyết định phân loại chính quyền cơ sở
19

, kết quả thực hiện dân vận đối với UBND 

các xã, phường
20

; kết quả thực hiện dân chủ đối với các cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp công lập
21

. Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường 

Hoài Thanh Tây
22

; thống nhất chủ trương miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND phường 

Hoài Hảo
23

. Thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức phường 

Hoài Thanh; xử lý kỷ luật hình thức “Hạ bậc lương” đối với 01 công chức
24

. Nâng 

bậc lương trước thời hạn đối với 24 công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc 

trong công tác. Giải quyết tinh giản biên chế (đợt I/2023) theo Nghị định số 

143/2020/NĐ-CP của Chính phủ đối với 13 viên chức ngành giáo dục và đào tạo.  
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 Quà của Chủ tịch nước cho đối tượng có công với cách mạng và thân nhân 14.301 suất, số tiền 4.354.200.000 

đồng. Quà của tỉnh: 14.415 suất quà, tổng số tiền 4.318.500.000 đồng. Trong đó: 14.355 suất quà tặng người có 

công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và người thờ cúng liệt sĩ, với số tiền 

4.306.500.000 đồng; Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh thăm và tặng 10 suất quà cho gia đình 

chính sách có công với cách mạng, trị giá 20 triệu đồng; Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng 50 suất quà cho trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt, với số tiền 10 triệu đồng. Quà của thị xã: 13.009 suất quà, với tổng số tiền 4.925.760.400 đồng. 

Trong đó: Lãnh đạo Thị ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN thị xã, UBND các xã, phường thăm tặng 11.010 suất 

quà cho gia đình thờ cúng liệt sĩ và thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng, với số tiền 3.759.198.000 đồng, 2.768 suất 

quà cho gia đình hộ cận nghèo, người khuyết tật và các đối tượng khác, với số tiền 857.562.400 đồng; thăm và tặng 

quà cho Trung tâm chăm sóc người có công tỉnh, Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn, Trung tâm Bảo 

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

lão thành cách mạng, gia đình nuôi giấu bảo vệ cách mạng, gia đình người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó 

khăn, gia đình người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học…., 206 suất quà, với tổng số tiền 304 triệu 

đồng; trao tặng 25 suất quà của thị xã cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, với số tiền 5 triệu đồng. 
15

Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Giáo dục và Đào tạo; Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Y tế. 
16

 Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; 01 Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Hoài Thanh và 01 Phó Hiệu 

trưởng Trường Mầm non Hoài Thanh Tây. 
17

 Hiệu trưởng Trường THCS Hoài Mỹ.  
18

 04/28 công chức, viên chức xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 23/28 công chức, viên chức xếp loại Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ, 01/28 viên chức xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ. 
19

 05/17 xã, phường xếp loại xuất sắc: Tam Quan Nam, Hoài Sơn, Hoài Châu Bắc, Hoài Xuân, Tam Quan; 01/17 

xã, phường xếp loại Khá: Hoài Thanh và 11/17 xã, phường còn lại xếp loại Tốt. 
20

 5/17 xã, phường xã, phường xếp loại “Xuất sắc”: Tam Quan Nam, Tam Quan Bắc, Hoài Tân, Bồng Sơn, Hoài 

Sơn; 8/17 xã, phường xếp loại “Tốt”; 02/17 xã, phường xếp loại “Khá” và 02/17 xã, phường xếp loại “Yếu”. 
21

 05/18 cơ quan, đơn vị xếp loại Xuất sắc: Văn phòng HĐND và UBND, phòng Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ, 

Giáo dục và Đào tạo và Ban Quản lý Rừng phòng hộ thị xã; 13/18 cơ quan, đơn vị còn lại xếp loại Tốt. 
22

 Đối với bà Trần Thị Thảo. 
23

 Đối với ông Trương Anh Trinh. 
24

 Nguyên công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường phường Hoài Thanh.  
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Phê duyệt kết quả đánh giá mức độ hài lòng của công dân, tổ chức về chất 

lượng cung cấp dịch vụ công, chỉ số cải cách hành chính; đánh giá, xếp loại người 

đứng đầu UBND các xã, phường trong chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành 

chính
25

. Ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023. Tặng thưởng 

Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua chuyên 

đề, các lĩnh vực công tác
26

; khen thưởng đột xuất
27

. Hoàn thiện nhập liệu 86 hồ sơ 

cán bộ, công chức cấp huyện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Phê duyệt chương 

trình hoạt động năm 2023 của 12 Hội cấp huyện. Tổ chức gặp mặt các chức sắc, 

tôn giáo nhân dịp đầu năm 2023. Thăm, chúc mừng các cơ sở Cao Đài nhân Lễ 

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

11. Công tác thanh tra, tƣ pháp 

Ban hành Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2023; Quy chế nôị 

bô ̣tổ chức cung cấp thông tin. Tổ chức Hôị nghi ̣ tâp̣ huấn công tác hòa giải ở cơ sở 

tại phường Hoài Hương. Giải quyết 11 hồ sơ trong lĩnh vực hộ tịch
28

. 

Tiếp tục cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai tại UBND xã 

Hoài Mỹ, thời kỳ 2021 - 2022. Thẩm tra, xác minh khiếu nại của bà Trần Thị Minh 

Hậu (Nhuận An Đông, phường Hoài Hương), bà Nguyễn Thị Lan (Khu phố 2, 

phường Tam Quan). 

Trong tháng, Chủ tịch UBND thị xã đã tiếp công dân định kỳ 02 lượt 

người/02 vụ việc
29

, giảm 04 lượt người/10 vụ việc so với tháng trước. Duy trì kiểm 

tra, giải quyết đơn thư theo quy định. Phát sinh 89 vụ việc khiếu nại, kiến nghị, 

phản ánh, tăng 45 vụ việc so tháng trước; đã có kết quả giải quyết 55 vụ, 34 vụ 

đang giải quyết (trong đó: quá hạn 14 vụ
30

). 

12. Quốc phòng - an ninh 

Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Hoàn chỉnh hồ sơ, lý lịch 

thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao, nhận 

quân năm 2023. Tổ chức đón 300 quân nhân xuất ngũ ở các đơn vị trở về địa 

phương và, hướng dẫn đăng ký vào ngạch DBĐV theo đúng quy định. 

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 07 vụ/41 đối tượng
31

, giảm 03 vụ, tăng 16 đối 
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 02/17 Chủ tịch UBND xã, phường xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Tam Quan Nam, Hoài Sơn); 15/17 

Chủ tịch UBND xã, phường còn lại xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ.  
26

 Phong trào thi đua của cụm, khối thi đua thuộc thị xã năm 2022; phong trào thi đua cải cách hành chính năm 

2022; công tác xây dựng chính quyền cơ sở năm 2022; công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 

năm 2022; công tác thu thuế năm 2022. 
27

 06 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Cuộc thi sơ đồ tư duy Việt Nam năm 2022; 03 cá nhân đạt Huy chương 

vàng tại Giải Võ cổ truyền toàn quốc và giải Kickboxing toàn quốc năm 2022; 01 cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều tra, đấu tranh và bắt giữ tội phạm tàng trữ, mua bán pháo nổ trái phép số lượng lớn tại xã Hoài 

Châu Bắc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã. 
28

 Cải chính hộ tịch (10 hồ sơ), đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (01 hồ sơ). 
29

 Giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an thị xã giải quyết 01 vụ việc; chỉ đạo các xã, phường giải 

quyết theo thẩm quyền 01 vụ việc. 
30

 Kinh tế: 01 vụ; Tài nguyên và Môi trường: 04 vụ; Hoài Thanh: 02 vụ; Hoài Thanh Tây: 01 vụ; Tam Quan: 02 

vụ; Tam Quan Nam: 01 vụ; Hoài Mỹ: 03 vụ. 
31

 Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01 vụ - 01 ĐT; Đánh bạc 02 vụ - 09 ĐT; Cố ý gây thương tích 01 vụ - 02 ĐT; Giết 

người 01 vụ - 01 ĐT; Gây rối TTCC 01 vụ - 26 ĐT; Cố ý làm hư hỏng tài sản 01 vụ - 01 ĐT (Bồng Sơn, Hoài Mỹ, 

Hoài Sơn, Hoài Hải, Hoài Châu, Hoài Thanh mỗi nơi 01 vụ). 
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tượng; tội phạm về ma túy phát hiện 02 vụ/02 đối tượng
32

; vi phạm hành chính về 

ma túy phát hiện 09 đối tượng
33

, giảm 11 đối tượng; vi phạm hành chính về kinh tế, 

môi trường phát hiện 07 vụ/06 đối tượng, tăng 03 vụ/02 đối tượng so với tháng 

trước. Phát hiện 02 đối tượng đốt pháo nổ trái phép, thu giữ 02 viên pháo; vận động 

thu hồi 13 viên pháo bi, 01 súng cồn tự chế. Triệt xóa 05 điểm/21 đối tượng đánh 

bạc trái phép, tạm giữ số tiền trên 11 triệu đồng. Kiểm tra 32 cơ sở kinh doanh dịch 

vụ lưu trú, karaoke, xử phạt VPHC 01 cơ sở vi phạm, số tiền 1,5 triệu đồng.  

* Tồn tại, hạn chế 

- Tiến độ thu ngân sách còn thấp; giá trị sản xuất công nghiệp, sản lượng 

khai thác thủy sản giảm so với cùng kỳ. 

- Tình trạng đốt pháo nổ trái phép trước, trong và sau Tết vẫn còn xảy ra. 

II. CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 02/2023 

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, Chủ tịch UBND các xã, phường: Theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao xây dựng và thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm đảm 

bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 

2023 được UBND tỉnh, HĐND thị xã giao. 

2. Phòng Kinh tế 

Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, kế hoạch cao điểm chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Vận động, đôn đốc các đơn vị sản xuất, 

kinh doanh phân phối thực hiện việc dự trữ hàng hóa, chủ động cân đối cung cầu, 

đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và thực hiện cam kết tham gia bán hàng bình ổn 

sau Tết Nguyên đán. Chủ động 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 phát triển sản xuất ngay từ đầu năm; phối hợp hướng dẫn các đơn vị 

đăng ký chương trình khuyến công các cấp năm 2023; khuyến khích hộ kinh doanh 

đủ điều kiện chuyển đổi sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp. Hướng dẫn, 

đôn đốc nhà đầu tư thực hiện dự án đã được chấp thuận
34

. Khẩn trương tham mưu 

UBND thị xã tổ chức hội nghị về quản lý phát triển công nghiệp, xúc tiến kêu gọi 

đầu tư siêu thị. Tổ chức thực hiện đảm bảo trong tháng 02: giá trị sản xuất công 

nghiệp - TTCN đạt 1.084 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

xã hội đạt 915 tỷ đồng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước các CCN; thu hút 

dự án đầu tư lấp đầy các CCN hiện có; rà soát, đề nghị thu hồi đất, dự án trong 

CCN vi phạm tiến độ theo quy định. 

Phối hợp thẩm định hồ sơ theo Quyết định số 48 cho ngư dân; tập trung triển 

khai đạt hiệu quả “180 ngày hành động” chống khai thác IUU; tuyên truyền thưc̣ 

hiêṇ Luâṭ Thủy sản năm 2017 và Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ; tổ chức Lễ ra quân khai thác đánh bắt hải sản đầu năm 2023 

                                                           
32

 Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 01 vụ - 01 ĐT; Tàng trữ trái phép chất ma túy 01 vụ - 01 ĐT. 
33

 Hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý. 
34

 Dự án cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và chế biến thực phẩm đông lạnh Hoài Nhơn, tại khu phố Đệ 

Đức 1, phường Hoài Tân của Công ty TNHH Sản xuất chế biến thực phẩm Quy Nhơn; Nhà máy sản xuất bê tông tại 

Lô B6-2 và B6-3 CCN Hoài Tân của Công ty TNHH Bá Sanh Đường; Nhà máy gia công gỗ và cơ khí, composite tại 

Lô B4-1 CCN Hoài Tân của Công ty TNHH Xây dựng Thanh Trúc.  
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ngày 9/02/2023 (nhằm ngày 19 tháng Giêng Âm lịch). Triển khai thực hiện các chỉ 

tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 trên các lĩnh vực kinh tế như trồng trọt, chăn nuôi, 

thủy sản, lâm nghiệp,... 

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 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. Xây dựng và thực hiện các mô hình khuyến nông, lâm, ngư 

năm 2023. 

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; hoàn thành việc mua 

02 xe ép rác; 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. Tăng cường công tác 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: Khẩn trương tham mưu tổ chức cưỡng 

chế thực hiện Quyết định thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Mở 

rộng nhà máy may Hoài Sơn tại Cụm công nghiệp Tường Sơn. Tập trung khẩn 

trương thẩm định, trình phê duyệt phương án GPMB các công trình, rà soát và kiểm 

tra đơn giá đất phục vụ GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam; kịp thời hướng 

dẫn các đơn vị thủ tục xin cấp giấy phép khai thác đất san lấp phục vụ xây dựng các 

công trình trên địa bàn thị xã. Triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật 

Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn. Làm việc với các xã, phường và các phòng, ban trực 

thuộc thị xã lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023; kêu gọi đấu thầu lập Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2023. 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. Khẩn trương kêu gọi nhà đầu 

tư dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phía Bắc tỉnh. 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. Chủ động kêu gọi xúc tiến đầu tư dự án xử lý rác thải sử dụng 

công nghệ hiện đại. Khẩn trương giải quyết các vướng mắc liên quan đến mỏ đất san 

lấp mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng trên địa bàn thị xã. 

7. Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ: Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc GPMB các công trình, dự án còn tồn tại, bàn giao chủ đầu tư đúng tiến độ, nhất 
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là dự án, công trình trọng điểm
35

. 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. Hoàn tất đồ án quy hoạch nghĩa trang nhân 

dân Gò Cốc. Tổ chức thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023. 

Khẩn trương rà soát, hoàn thiện công tác quản lý quy hoạch, bảo vệ môi trường, đầu 

tư hạ tầng kỹ thuật, sử dụng đất đai, việc cho thuê đất, xây dựng công trình và thực 

hiện nghĩa vụ tài chính tại các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn 

thị xã. Tập trung GPMB đối với các dự án khu đô thị để UBND tỉnh sớm giao đất 

nhà đầu tư, tạo điều kiện cho nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách thị xã. 

Kịp thời đối thoại, giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của cử tri liên quan công tác 

GPMB, bị ảnh hưởng do thi công các công trình đầu tư công. Hoàn tất thủ tục xây 

dựng ô chôn lấp rác thải sinh hoạt mới tại Bãi chôn lấp chất thải rắn thị xã. 

8. Phòng Quản lý đô thị: Hoàn thiện điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch 

chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035, lập Quy hoạch 

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

Nhơn, Quy hoạch chung xây dựng 06 xã. Tổ chức thi tuyển lựa chọn phương án 

kiến trúc công trình Không gian kiến trúc phía Bắc thị xã. Khẩn trương tham mưu 

văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 14/11/2022 của 

UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên 

địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 27/01/2023 của UBND tỉnh về tăng 

cường công tác quản lý xây dựng nhà ở tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên 

địa bàn tỉnh. 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, các dự án kêu gọi đầu tư đảm bảo thời gian và 

chất lượng theo quy định. Tăng cường thực hiện cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng thoát 

nước, vỉa hè, thảm bê tông nhựa, điện chiếu sáng, trồng cây xanh, xây dựng công 

viên, hoa viên, đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn phường, xã giai đoạn 2021-2025. 

Tăng cường công tác kiểm tra quản lý chất lượng công trình xây dựng theo phân 

cấp. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn 

giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông. 

Khẩn trương tham mưu UBND thị xã việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ 

Quốc lộ 1 và tuyến đường Tài Lương - Ca Công. Tăng cường công tác chỉnh trang 

đô thị, quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị; kịp thời kiên quyết xử lý hành vi 

lấn, chiếm hành lang an toàn giao thông, xây dựng công trình không phép, trái phép 

theo quy định.  

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 2023. Tăng cường công tác quản lý thu, đôn đốc thu, chống 

thất thu ngân sách Nhà nước; theo dõi kết quả kê khai thuế của người nộp thuế; 

kiểm tra, kịp thời ngăn chặn hành vi trốn thuế, gian lận thuế; thực hành tiết kiệm, 

chi ngân sách hiệu quả, đúng định hướng, mục đích, siết chặt kỷ luật, kỷ cương 

trong quản lý và điều hành tài chính, ngân sách. Thực hiện thu ngân sách nhà nước 

phát sinh trên địa bàn trong tháng 02 đạt 56,282 tỷ đồng. Tổ chức đấu thầu lựa 

                                                           
35

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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chọn nhà đầu tư dự án Cấp nước sạch trên địa bàn thị xã theo hình thức đối tác 

công tư PPP (hợp đồng BOO). Chủ trì, phồi hợp thẩm định kết quả xây dựng hệ số 

điều chỉnh giá đất phục vụ bồi thường, hỗ trợ GPMB xây dựng các công trình, dự 

án đảm bảo theo đúng trình tự, quy định pháp luật. Rà soát, báo cáo, đề xuất 

UBND thị xã xem xét, giải quyết về các dự án do các nhà đầu tư thực hiện nhưng 

không triển khai hoặc chậm triển khai các thủ tục đầu tư. Phối hợp với các phòng, 

ban liên quan hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về dự 

án Khu liên hợp gang thép Long Sơn. 

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

dẫn các trường tăng cường tiêm chủng vắc xin mũi nhắc phòng COVID-19. Thực 

hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, nhất là sau Tết. 

Quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo quy định. Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị 

Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm định và công nhận trường chuẩn quốc gia mức 2 sau 

5 năm của trường TH số 1 Hoài Tân và TH Hoài Hải. Kiểm tra chuyên môn các 

trường theo kế hoạch. Tổ chức Hội thi Bé vui khỏe bậc mầm non; giải Điền kinh 

học sinh thị xã năm học 2022 - 2023. 

11. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH-TT-TT:  

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 02; tuyên 

truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Tham mưu 

UBND thị xã Kế hoạch công tác du lịch và phát triển du lịch nông thôn; Kế hoạch 

tổ chức Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác 

gia đình; Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát 

triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng; Kế hoạch chuyển đổi số; 

Kế hoạch thông tin đối ngoại trên địa bàn thị xã năm 2023. Hướng dẫn các xã, 

phường thực hiện các tiêu chí về văn hóa, thể thao, thông tin, du lịch trong xây 

dựng Phường đạt chuẩn Đô thị văn minh; Xã nông thôn mới nâng cao. Tăng cường 

công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, quảng cáo. Đôn đốc 

các xã, phường có thực hiện đạt kết quả phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng 

địa phương, cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”. 

Tham mưu tổ chức Dâng hoa, dâng hương tại Di tích đền thờ Đào Duy Từ 

nhân kỷ niệm 451 năm năm sinh danh nhân văn hóa Đào Duy Từ và tại Khu tưởng 

niệm Trần Đức Hòa. Khẩn trương tham mưu UBND thị xã ban hành Đề án phát 

triển võ thuật trên địa bàn, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Xây 

dựng Đề án Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thị xã. Tiếp 

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

12. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế: Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-

19 cho các đối tượng theo quy định hiệu quả, khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp đẩy phòng chống dịch bệnh 

nguy hiểm ở người. Tăng cường quản lý nhà nước về công tác an toàn vệ sinh thực 

phẩm, hành nghề y dược tư nhân. 

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, kịp thời. Tổ chức thực hiện các dự án thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 (Đào tạo nghề cho người lao 
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động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo). Tiếp tục triển khai 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. 

14. Thanh tra thị xã: Dự thảo báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp 

luật về đất đai tại UBND xã Hoài Mỹ, thời kỳ 2021 - 2022. Báo cáo kết quả kiểm 

tra nội dung phản ánh tại Văn bản số 2478/CAT-PC03 ngày 26/9/2022 của Công 

an tỉnh; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai, 

cấp phép xây dựng nhà ở cho ông Võ Kia tại thửa đất số 684, tờ bản đồ số 11 (bản 

đồ VN 2000), phường Hoài Xuân. Tham mưu UBND thị xã ban hành quyết định 

giải quyết khiếu nại đối với bà Phan Thị Tám (Nhuận An Đông, phường Hoài 

Hương), trả lời khiếu nại của ông Huỳnh Mùa (An Dưỡng 1, phường Hoài Tân). 

Báo cáo kết quả xác minh khiếu nại của bà Trần Thị Minh Hậu (Nhuận An Đông, 

phường Hoài Hương); bà Nguyễn Thị Lan (Khu phố 2, phường Tam Quan). 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 Kế hoạch phổ biến, giáo dục 

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

kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; công bố văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực; công nhận các xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2022. Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính theo quy định. 

16. Phòng Nội vụ: Tham mưu UBND thị xã phân bổ biên chế hành chính, 

đơn vị sự nghiệp năm 2023. Xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế giai 

đoạn 2023 - 2026 và từng năm; Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với viên 

chức lãnh đạo, quản lý và  sắp xếp viên chức làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào 

tạo. Thực hiện quy trình bổ nhiệm mới Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Y tế. 

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và phát động thi 

đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ký giao ước thi đua thực hiện các chỉ 

tiêu công tác cải cách hành chính năm 2023. Xây dựng kế hoạch khảo sát sự hài 

lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; 

Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức năm 2023. Quyết định chuẩn y Trưởng, phó Cụm, Khối thi đua. Hướng dẫn 

hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu cụm, 

khối thi đua năm 2022
36

; khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua “Vì 

người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025. Tham mưu Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng xét, tặng thưởng các danh hiệu thi đua và Giấy khen 

của Chủ tịch UBND thị xã; trình cấp trên khen thưởng về thành tích công tác năm 

2022 và giai đoạn 2018-2022. Hướng dẫn ban hành danh mục hồ sơ cơ quan, cán 

bộ, công chức, viên chức trên phần mềm. Giải quyết các vấn đề tôn giáo phát sinh 

trên địa bàn thị xã.  

17. Công an thị xã: Tiếp tục thực hiện 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 

                                                           
36

 UBND phường Tam Quan Nam, Thị Đoàn , Phòng Tài chính - Kế hoạch. 
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tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý trên địa bàn thị xã trong tình 

hình mới. Khẩn trương phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh xử lý các điểm 

đen trên địa bàn thị xã. 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.  

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. Tham mưu UBND thị xã xây dựng kế 

hoạch và tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023. 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. 

Xây dựng hệ thống văn kiện chuẩn bị luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ năm 2023 

theo kế hoạch. 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.  

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. 

20. Chi cục Thi hành án dân sự thị xã tổ chức thi hành các bản án, quyết 

định đúng thời gian quy định, nhất là các vụ án liên quan đến tranh chấp đất đai có 

ảnh hưởng GPMB các dự án. 

 21. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam thị xã, các hội, đoàn thể tăng cường phối 

hợp với các phòng, ban thị xã trong công tác vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn 

viên, hội viên chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước nhằm thực 

hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 được 

UBND tỉnh, HĐND thị xã giao./.  

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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