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BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm;
chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021
----------------------Phần I
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
Triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bên cạnh một số thuận lợi cơ bản
vẫn còn có những khó khăn, thách thức như: Đại dịch Covid-19; thời tiết khắc nghiệt,
nắng nóng kéo dài; tình hình trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi diễn biến khó lường….,
đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Nhưng dưới sự
lãnh đạo của UBND tỉnh, của Thị ủy, sự giám sát của HĐND thị xã; UBND thị xã Đông
Hòa đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để ổn định kinh tế, tháo gỡ khó
khăn, nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh của thị xã tiếp tục ổn định.
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 01/CTrUBND, NGÀY 09/01/2021 VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 02 NGÀY
09/01/2021 CỦA UBND TỈNH
1. Kết quả thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày
09/01/2021 của UBND tỉnh Phú Yên
- Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 09/01/2021
của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự
toán ngân sách Nhà nước năm 2021. UBND thị xã đã ban hành Chương trình hành động số
01/CTr - UBND ngày 01/02/2021 của UBND thị xã Đông Hòa(1). Sáu tháng đầu năm đạt
những kết quả như sau:
+ Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và điều hành tài chính, ngân sách nhà
nước. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao tại Nghị
quyết số 24/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thị xã, chi ngân sách địa phương
và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, thị xã năm 2021. Tổ chức điều hành dự
toán ngân sách ngay từ đầu năm theo các giải pháp đề ra tại Nghị quyết của HĐND thị
xã; Triển khai thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND thị xã
về thu ngân sách nhà nước, giải pháp chống thất thu NSNN năm 2021 trên địa bàn thị
xã và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã đối với doanh nghiệp, hộ
Chương trình hành động số 01/CTr - UBND ngày 01/02/2021 của UBND thị xã Đông Hòa về việc thực
hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số
01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.
1

2
kinh doanh trên địa bàn. Thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả theo Quyết định
số 572/QĐ-UBND, ngày 02/3/2021 về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí năm 2021 của thị xã Đông Hòa.
+ Dự ước thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm 43,514 tỷ đồng, đạt
18,59% dự toán tỉnh giao, đạt 15,2% Nghị quyết HĐND thị xã, giảm 40,36% so cùng
kỳ năm 2020.
- Tiếp tục từng bước kiện toàn bộ máy làm việc cơ quan bảo đảm tinh gọn, hiệu
quả; tiếp tục sắp xếp lại tổ chức, bộ máy gắn với tinh giản biên chế; đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp
công lập, đặc biệt là những người thường xuyên làm việc, tiếp xúc với dân.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng
lựa chọn thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện đẩy mạnh ứng dụng khoa học
công nghệ vào sản xuất tạo ra sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường,
thích ứng với biến đổi khí hậu. Triển khai đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu ngành
nông nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số
15/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND thị xã Đông Hòa về việc phòng, chống
bệnh Dại động vật năm 2021 thị xã Đông Hòa, Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày
20/01/2021 của UBND thị xã Đông Hòa về việc phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu
phi, Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 27/01/2021 thực hiện chương trình phòng,
chống bệnh lở mồm long móng gia súc giai đoạn 2021-2025 thị xã Đông Hòa, nhằm
hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh2. Tập trung chỉ đạo sản xuất thâm canh các đối
tượng nuôi chủ lực (tôm thẻ chân trắng, tôm sú, tôm hùm, cá nước lợ, cá biển). Thực
hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh thuỷ sản; sản xuất giống thuỷ sản trên địa
bàn thị xã.
- Quan tâm chăm lo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người
có công cách mạng. Đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ
nguồn”, “xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công”, huy động mọi
nguồn lực trong xã hội, cộng đồng cùng Nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh
thần của người có công cách mạng, nhất là hỗ trợ về nhà ở. Tiếp tục thực hiện đồng bộ,
hiệu quả các chương trình, chính sách về giảm nghèo theo hướng bền vững, tăng khả năng
tiếp cận của đối tượng thụ hưởng và sự tham gia của người nghèo.
- Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ
Y tế với Thông điệp 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung –
Khai báo y tế) trên địa bàn. Sẵn sàng tiếp nhận điều trị, báo cáo và đề ra biện pháp
khống chế kịp thời, không để dịch lớn xảy ra, trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn chưa
xảy ra bệnh Covid-19. Tổ chức quy trình khám, tiếp nhận và nâng cao chất lượng điều
trị tại Trung tâm Y tế thị xã. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vào
Kết quả 6 tháng đầu năm đã tổ chức tiêm phòng 625 liều vaccin lở mồm long móng trâu, bò; 1.200 liều
vaccin tụ huyết trùng; 786 liều vaccin Dại chó; vaccin cúm gia cầm 9.600 con gà và 76.850 con vịt
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các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương (Tuy nhiên trong 6 tháng
đầu năm, do tình hình của dịch bệnh Covid-19, trên địa bàn thị xã đã dừng các hoạt
động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao theo chỉ đạo của các cấp).
- Thực hiện có hiệu quả Chính quyền điện tử, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả
hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp
dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng,
phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Tăng cường sử
dụng văn bản điện tử, chữ ký số, xử lý công việc trên môi trường mạng và họp trực
tuyến.
2. Kết quả thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày
09/01/2021 của UBND tỉnh Phú Yên.
- Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 09/01/2021
của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, UBND thị xã ban
hành Kế hoạch(3).
- Do ảnh hưởng của tình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến tình hình phát triển
kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trên địa bàn và tác động đến tình hình phát triển doanh
nghiệp và chuyển đổi hộ kinh doanh sang loại hình doanh nghiệp trên địa bàn Đông Hòa
đạt kết quả hạn chế, tính đến (ngày 19/5/2021) thị xã Đông Hòa có 07 doanh nghiệp
đăng ký thành lập mới, bằng 20,58% so cùng kỳ năm 2020.
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ
HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021:
Tên chỉ tiêu

1. Giá trị sản xuất (giá gốc 2010)

Đơn vị tính Kế hoạch Thực hiện TH so
2021
6 tháng
KH (%)
đầu năm
Triệu đồng

8.044.038

3.711.264

46,14

+ Nông – Lâm – ngư nghiệp

Triệu đồng

1.901.239

845.068

44,45

+ Công nghiệp và xây dựng

Triệu đồng

3.135.875 1.392.035

44,39

+ Dịch vụ

Triệu đồng

3.007.194

1.474.161

49,02

2. Diện tích nuôi trồng thủy sản

Ha

957

855

89,34

Trong đó: diện tích nuôi tôm

Ha

947

847

89,44

Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 02/02/2021 của UBND thị xã Đông Hòa về việc thực hiện Chương
trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.
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Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính Kế hoạch Thực hiện TH so
2021
6 tháng
KH (%)
đầu năm

3. Sản lượng đánh bắt hải sản

Tấn

10.450

7.516

71,92

4. Thu ngân sách trên địa bàn

Tỷ đồng

286,3

39,953

13,95

5. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội

Tỷ đồng

1.940

702,28

36,2

6. Giải quyết việc làm

Lao động

3.000

2.069

68,97

%

24,92

24,92

100

7 Độ che phủ rừng
1. Về nông - lâm - thuỷ sản
a) Trồng trọt

- Dự ước giá trị sản xuất ngành trồng trọt 243,429 tỷ đồng, đạt 61,99%KH, tăng
1,94% so cùng kỳ năm 2020.
- Diện tích gieo sạ lúa vụ Đông Xuân 2020-2021 gieo sạ 4.608,91ha, vượt
0,85%KH, tăng 0,24% so cùng kỳ năm trước. Diện tích thu hoạch 4.603,41ha, năng
suất thu hoạch ước đạt 82,69 tạ/ha (vượt 4,69 tạ/ha so kế hoạch, tăng 0,39 tạ/ha so
cùng kỳ), sản lượng 38.067,51 tấn, vượt 6,79%KH, tăng 0,6% so cùng kỳ năm trước
(do lúa vụ Đông Xuân được mùa). Chỉ đạo, điều hành sản xuất lúa vụ Hè-Thu 2021;
xây dựng các phương án để kịp thời chống hạn, ổn định sản xuất.
- Tập trung hướng dẫn trồng, chăm sóc và thu hoạch cây công nghiệp ngắn ngày,
rau đậu các loại(4).
- Thực hiện công tác chuyển đổi cây trồng để nâng cao hiệu quả trên một diện
tích đất canh tác, trong vụ Đông Xuân 2020-2021 đã chuyển đổi được 28,5ha/50ha,
đạt 57% so với kế hoạch (Rau các loại 21ha, ngô 02ha, lạc 02ha, đậu các loại 1,5ha
và cỏ 02ha).
b) Chăn nuôi; thú y
- Dự ước giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ước đạt 160 tỷ đồng, đạt 40,02%KH,
giảm 10,11% so cùng kỳ năm 2020.
- Đàn gia súc gia cầm ổn định(5). Tiếp nhận và cấp phát 1.500 lít hóa chất sát
trùng Bencocid và 1.500 lít RTD TC.01 Plus cho 10 xã, thị trấn triển khai tổ chức
tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường. Triển khai tiêm phòng vắc xin đợt 1/2021
Cây bắp: Dự ước trồng 109 ha, đạt 48,44%KH, tăng 0,18% so cùng kỳ năm 2020; năng suất thu
hoạch 56,46tạ/ha, sản lượng 615,41tấn. Rau các loại: Dự ước trồng trồng 425 ha, đạt 54,49%KH, tăng
11,84% so cùng kỳ năm 2020; năng suất thu hoạch 120 tạ/ha, sản lượng 5.100 tấn. Đậu các loại: Dự ước
trồng 35,5 ha, đạt 54,04%KH, tăng 1,43% so cùng kỳ năm 2020; năng suất thu hoạch 14,5 tạ/ha, sản lượng
51,48 tấn. Cây đậu phụng: Dự ước trồng 25,35 ha, đạt 55,11%KH, tăng 4,11% so cùng kỳ năm 2020,
năng suất thu hoạch 30,37tạ/ha, sản lượng 76,99 tấn.
5
Ước tổng đàn gia súc gia cầm hiện có: Đàn trâu 1.414 con, tăng 6,08% so cùng kỳ; đàn bò có
6.117 con, giảm 24,8% so cùng kỳ; đàn lợn có 6.997 con, giảm 49,75% so cùng kỳ; đàn gia cầm, chim cút
có 1.293.100 con (đàn gà 498.100 con, vit 213.500 con, chim cút 581.500con), giảm 18,36% so cùng kỳ.
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cho gia súc gia cầm(6). Về kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật: Thực hiện kiểm soát
giết mổ tại 38 điểm giết mổ nhỏ lẻ, 15 chợ, 10 xe vận chuyển động vật (bò và chim
cút) và sản phẩm động vật (phủ tạng bò, heo), đến nay không có trường hợp vi phạm.
- Tổ chức hội nghị sơ kết công tác tiêm phòng năm 2020, triển khai công tác
tiêm phòng vacxin và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2021; xây dựng
Kế hoạch phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn thị xã năm 2021.
c) Lâm nghiệp:
- Thực hiện tết Trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” XuânTân Sửu năm 2021.
- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển rừng, bảo vệ rừng và phòng cháy,
chữa cháy rừng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Phối hợp các ngành
chức năng đôn đốc các xã, phường, các chủ rừng tăng cường các biện pháp bảo vệ
rừng và PCCCR năm 2021.
- Cung cấp thông tin về tiềm năng và kế hoạch trồng cây xanh giai đoạn 2021 2025 trên địa bàn thị xã; triển khai thông tin dự báo khí tượng thủy văn và khuyến cáo
mùa vụ trồng rừng vụ Xuân năm 2021.
d) Ngư nghiệp
- Dự ước giá trị sản xuất ngành thủy sản ước đạt 407,812 tỷ đồng, đạt
38,37%KH, tăng 10,92% so cùng kỳ năm 2020.
- Dự ước diện tích thả nuôi tôm 6 tháng đầu năm 847 ha, đạt 89,44%KH, tăng
2,17% so với cùng kỳ. Diện tích thu hoạch 342 ha, sản lượng thu hoạch 5,61 tấn/ha,
sản lượng 1.916 tấn(7), đạt 38,17% so với kế hoạch, tăng 21,65% so cùng kỳ. Trong 6
tháng đầu năm có 27 ha tôm bị bệnh, giảm 59,17% so cùng kỳ năm 2020, chủ yếu các
loại bệnh: hoại tử gan tụy và đóm trắng và do môi trường. Các ngành chức năng đã
hướng dẫn phòng ngừa dịch bệnh và hỗ trợ 1.800 kg hóa chất Sodium Cholorite 20%
để xử lý các ao nuôi tôm bị bệnh và hướng dẫn xử lý theo đúng quy định.
- Sản lượng khai thác ước đạt 7.716 tấn thủy sản các loại, đạt 75,16% so với kế
hoạch, tăng 1,99% so cùng kỳ. Chủ yếu cá khai thác tiêu thụ nội địa (cá ngừ 120 tấn,
mực 135 tấn).
- Sản xuất tôm giống 540 triệu tôm Post thẻ chân trắng, đạt 87,10%KH, tăng
1,99% so cùng kỳ năm 2020.
- Tổ chức tuyên truyền, vận động di dời lồng bè ra khỏi Vũng Rô trước ngày
30/10/2021.
đ) Thủy lợi:
- Phối hợp với công ty TNHH MTV Thủy Nông Đồng Cam và các địa phương
điều tiết cung cấp nước tưới sản xuất vụ Đông Xuân 2020 -2021.

Công tác tiêm phòng đợt 1/2021, đến nay đã tiêm được 625 liều vắc xin LMLM, 1.200 liều vắc
xin THT; 786 liều vắc xin Dại; vắc xin Cúm gia cầm tiêm được 9.600 con gà, 76.850 con vịt.
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Trong đó: nuôi theo hình thâm canh, thu hoạch 83 ha, năng suất 15 tấn/ha, sản lượng
1.245 tấn; nuôi bán thâm canh, diện tích thu hoạch 259 ha, năng suất 2,59 tấn/ha, sản lượng 671
tấn.
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- Phối hợp các địa phương triển khai bơm chống hạn vụ: 40 ha/ 02 HTX NNTH (Hòa
Xuân Tây 1 và Hòa Tân Đông).
- Đôn đốc các địa phương tu tảo, nạo vét kênh mương đảm bảo phục vụ sản vụ
Hè Thu 2021.
- Thẩm định và phê duyệt diện tích hỗ trợ và dự toán kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng
giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021.
e) Nước sạch vệ sinh môi trường - quản lý chất lượng nông lâm thủy sản
- Báo cáo rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu 17.1, 17.6, 17.7, 17.8 (thuộc tiêu
chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm) theo Bộ Tiêu chí nông thôn mới tại các xã
đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
- Ban hành kế hoạch Triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ
sinh môi trường năm 2021 trên địa bàn thị xã Đông Hòa. Triển khai rà soát, báo cáo
tình hình thiếu nước sinh hoạt và có giải pháp, đề xuất phương án, lồng ghép công tác vận
động nhân dân sử dụng nước sạch. Báo cáo việc triển khai thực hiện Phương án và tình
hình cấp nước sinh hoạt trong mùa nắng năm 2021 tại các địa phương trên địa bàn thị xã.
- Xây dựng kế hoạch Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực nông
nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Hòa năm 2021.
2. Về xây dựng Nông thôn mới và sản phẩm OCOP
- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông
thôn mới, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng
nông thôn mới năm 2021; kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản
phẩm năm 2021 trên địa bàn thị xã Đông Hòa.
- Đăng ký danh sách Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới
năm 2021-2022 trên địa bàn thị xã; danh sách sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã
một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025 và sản phẩm tham gia đánh giá, phân
hạng năm 2021.
- Chỉ đạo đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện xây dựng Khu dân cư
NTM kiểu mẫu, vườn mẫu NTM trên địa bàn thị xã.
- Báo cáo kết quả thực hiện lĩnh vực phát triển nông thôn năm 2020 và kế
hoạch năm 2021 trên địa bàn thị xã Đông Hòa; kết quả thực hiện các tiểu dự án,
dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm
nghèo thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo năm 2020 và và kế hoạch năm
2021.
- Công nhận thôn Đông, xã Hòa Thành đạt chuẩn Bộ tiêu chí Khu dân cư nông
thôn mới kiểu mẫu năm 2020 (Quyết định số 792/QĐ-UBND, ngày 25/3/2021).
- Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu
năm 2021, cụ thể:
+ Bộ tiêu chí xã nông thôn mới: Có 03 xã (Hòa Thành, Hòa Tân Đông, Hòa
Xuân Đông) duy trì, giữ vững 19/19 tiêu chí đã được UBND Tỉnh công nhận xã đạt
chuẩn nông thôn mới; xã Hòa Xuân Nam đạt 17/19 tiêu chí. Riêng xã Hòa Tâm nằm
trong khu quy hoạch chỉ đạt được 10/19 tiêu chí.
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+ Bộ Tiêu chí nông thôn mới nâng cao: Có 01 xã Hòa Thành, đạt 15/15 tiêu chí
được UBND tỉnh công nhận xã Hòa Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(theo Quyết định số 1850/QĐ-UBND, ngày 23/10/2020).
+ Bộ Tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới: có 01 thôn Lộc Đông, đạt 09/09 tiêu
chí, được UBND thị xã công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (theo Quyết
định số 792/QĐ-UBND, ngày 25/3/2021); 01 thôn Vĩnh Xuân, đạt 03/09 tiêu chí.
+ Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới: có 02 vườn, đạt 04/05 tiêu chí; 02 vườn,
đạt 02/05 tiêu chí.
+ Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới số theo Đề án 1385/QĐ-TTg, ngày
21/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, thôn Phước Giang, xã Hòa Tâm đạt 27/31 tiêu
chí.
3. Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
Dự ước giá trị sản xuất công nghiệp -TTCN 1.244,662 tỷ đồng (theo giá so
sánh 2010), đạt 50,89%KH, tăng 6,19% so cùng kỳ năm 2020. Trong đó giá trị sản
xuất công nghiệp-TTCN ngoài quốc doanh 949,932 tỷ đồng, đạt 51,17%KH, tăng
4,62% so cùng kỳ năm 2020(8).
4. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ; khoa học và công nghệ
- Dự ước giá trị sản xuất ngành dịch vụ (theo giá so sánh 2010) là 1.474,161 tỷ
đồng, đạt 49,02%KH, tăng 2,19% so cùng kỳ năm 2020.
- Luân chuyển hàng hóa đường bộ 57.621.532 tấn.km, đạt 50,1%KH, tăng 4,5%
so cùng kỳ năm 2020. Luân chuyển hành khách 17.824.694 hành khách.km, đạt
33,5%KH, tăng 5,77% so cùng kỳ năm 2020.
- Đoàn Kiểm tra liên ngành ATVSTP kiểm tra tình trạng gian lận về đo lường
chất lượng, vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa và không niêm yết giá... của 34
cơ sở kinh doanh trên địa bàn thị xã Đông Hòa(9).
- Triển khai cho các cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ sáng kiến để xét công nhận đợt
1/2021. Đã họp Hội đồng xét duyệt 08 sáng kiến, có 02 sáng kiến được công nhận
sáng kiến cấp cơ sở.
5. Về quy hoạch, xây dựng và trật tự xây dựng đô thị; giao thông vận tải
- Quy hoạch: Tăng cường công tác quản lý quy hoạch; triển khai lấy ý kiến, phê
duyệt, công bố các Đồ án quy hoạch(10).

Trong đó: (kinh tế tập thể 1,86 tỷ đồng, tăng5,4% so cùng kỳ năm 2020; kinh tế cá thể 147,464
tỷ đồng, tăng 3,8% so cùng kỳ năm 220; kinh tế tư nhân 800,608 tỷ đồng, tăng 4,78% so cùng kỳ năm
2020).
8

Kết quả: Số vụ không vi phạm: 17 vụ; Số vụ vi phạm đã xử lý: 17 vụ; Hành vi vi phạm: 01 vụ vi
phạm Kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng trên nhãn hàng hóa; phạt tiền: 2.400.000 đồng. (buộc tiêu
hủy 135 chai sữa lên men hiệu CALPIS loại 80ml, 108 gói mì tôm hiệu KOKOMI loại 90g, 90 bì sữa tươi
tiệt trùng nhãn hiệu KUNLIF, loại 110 ml: tổng trị giá trị giá 1.377.000 đồng); 08 vụ vi phạm nhãn:
Kinh doanh hàng hóa có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định của
pháp luật về nhãn hàng hóa; phạt tiền: 14.500.000 đồng; 06 vụ vi phạm giá; phạt tiền: 4.500.000 đồngTổng số tiền xử phạt trong kỳ: 21.400.000 đồng; Trị giá hàng tiêu hủy trong kỳ: 1.377.000 đồng.
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- Trật tự xây dựng đô thị: Cấp 73 giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; gia hạn thời
hạn ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Khởi, thường
trú tại khu phố Phú Thọ 2, phường Hòa Hiệp Trung. Triển khai công tác giải tỏa, xử
lý các trường hợp vi phạm, lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường trên các tuyến Quốc lộ 1,
Quốc lộ 29, Tỉnh lộ ĐT645 đoạn qua địa bàn thị xã Đông Hòa và đường Hùng Vương
nối dài qua địa bàn phường Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Nam (Tổ công tác 2381) (11).
- Tổng doanh thu vận tải, bốc xếp, dịch vụ vận tải ngoài nhà nước trên địa bàn
thị xã dự ước trong trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 173.574 triệu đồng, so với cùng
kỳ tăng 7,05%.
- Sửa chữa một số tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại và đảm bảo ATGT trong
dịp lễ, tết Nguyên đán Tân Sửu 2021(12).
- Thực hiện triển khai cấp xi măng đợt 2 với tổng hơn 500 tấn xi măng cho các
địa phương (Hòa Xuân Tây, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Trung) để thực hiện Chương
trình bê tông hẻm phố tại các đô thị trên địa bàn thị xã Đông Hòa năm 2020. Đang
tiếp tục triển khai cấp xi măng đợt 3 cho các địa phương triển khai thực hiện.
6. Đầu tư- Xây dựng cơ bản
- Dự ước tổng giá trị sản xuất ngành xây dựng 147,373 tỷ đồng (theo giá so sánh
năm 2010), đạt 21,36%KH, giảm 3,96% so cùng kỳ năm 2020. Giá trị sản xuất ngành
xây dựng đạt thấp so kế hoạch và giảm so cùng kỳ.
- Ban hành 08 Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 09 Quyết định,
với giá trị 22,287 tỷ đồng.
- Trong 6 tháng đầu năm, kết quả thực hiện nguồn vốn ngân sách nhà nước do
thị xã quản lý, đã triển khai thi công mới 02/13 dự án, đạt 15,38%KH (13). Đồng thời
đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp (14). Dự ước giá trị khối
lượng thực hiện các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thị xã quản lý 10,963 tỷ

Gồm: phê duyệt phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Khu đô thị Nam Bình; Khu
đô thị ven biển Hòa Hiệp Nam thuộc Khu Kinh tế Phú Yên; Khu đô thị Bắc Quốc lộ 29; phê duyệt Đồ án
quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị Bắc Hòa Vinh; phê duyệt Nhiệm vụ Đồ án quy hoạch chi tiết
1/500 Khu đô thị mới Hòa Vinh- đường bà Triệu, phường Hòa Vinh. Lấy ý kiến các sở bản ngành góp ý
nội dung Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới Hòa Vinh- đường bà Triệu, phường Hòa Vinh;
lấy ý kiến các sở ngành tỉnh góp ý Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Hòa Hiệp Nam.
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Kết quả đã triển khai thực hiện qua địa bàn các xã, phường (Hòa Xuân Nam, Hòa Hiệp Nam,
Hòa Hiệp Trung, Hòa Vinh) kết quả (thu giữ 27 bảng hiệu và bàn giao cho UBND xã, phường; rong cành,
chặt tỉa 217 cây xanh, tháo dỡ 09 công trình tạm và 03 mái che.
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Hoàn thành việc sửa chữa một số công trình hạ tầng giao thông đảm bảo an toàn giao thông
phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp lễ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 bao gồm: Sửa chữa,
vá dặm ổ gà các tuyến đường đô thị trên địa bàn thị xã quản lý; Sơn lại vạch kẻ đường tuyến trục chính
Nguyễn Tất Thành; Sửa chữa tuyến đường từ Vườn Điều – Đá Cối.
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Nâng cấp sửa chữa Cầu sắt Hòa Thành - Phú Lâm; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường
Hùng Vương (đoạn từ sân bay Tuy Hòa đến đường vào Trung tâm Y tế thị xã.
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Đường gom phía tây thị trấn Hòa Vinh (đoạn từ trục Đông Tây đến đốim diện trụ sở UBND
phường Hòa Vinh); đường D5 TT Hòa Vinh; nâng cấp mở rộng đường 22 TT Hòa Hiệp Trung; Hạ tầng
kỹ thuật KDC số 7 TT Hòa Vinh; Hạ tầng kỹ thuật KDC phố chợ Hòa Hiệp Nam....
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đồng. Trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp huyện, thị xã 3,987 tỷ đồng, giảm
85,23% so cùng kỳ năm 2020; vốn ngân sách cấp xã, phường 6,976 tỷ đồng.
- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự ước 6 tháng đầu năm 702,28 tỷ đồng, đạt
36,19%KH, giảm 11,8% so cùng kỳ năm 2020.
7. Thu, chi ngân sách
- Dự ước thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm 43,514 tỷ đồng, đạt 18,59%
dự toán tỉnh giao, đạt 15,2% Nghị quyết HĐND thị xã, giảm 40,36% so cùng kỳ năm
2020. Trong đó, thu ngoài quốc doanh 14,883 tỷ đồng, đạt 50,22% dự toán tỉnh giao,
đạt 50,97% dự toán phấn đấu của thị xã, tăng 47,12% so cùng kỳ năm 2020; thu phí lệ
phí 1,804 tỷ đồng, đạt 51,54% dự toán tỉnh giao, đạt 50,11% dự toán phấn đấu của thị
xã, tăng 16,31% so cùng kỳ năm 2020, thu lệ phí trước bạ 9,325 tỷ đồng, đạt 51,81%
dự toán tỉnh giao, đạt 50,96% dự toán phấn đấu của thị xã, tăng 23,92% so cùng kỳ
năm 2020; thu tiền sử dụng đất 2,694 tỷ đồng, đạt 1,68% dự toán tỉnh giao, đạt 1,28%
dự toán phấn đấu của thị xã, giảm 93,86% so cùng kỳ năm 2020.
- Dự ước chi ngân sách 225,604 tỷ đồng, đạt 38,78% dự toán tỉnh giao, giảm
25,33% so cùng kỳ năm 2020. Trong đó, chi quản lý hành chính 34,429 tỷ đồng, đạt
51,72% dự toán, giảm 6,42% so cùng kỳ năm 2020; chi đầu tư phát triển 56,385 tỷ
đồng, đạt 28,31% dự toán, giảm 43,99% so cùng kỳ năm 2020.
8. Quản lý đất đai; tài nguyên và môi trường
- Trong 6 tháng đầu năm, đã thẩm định hồ sơ, cấp 90 giấy chứng nhận, với diện
tích 12.789,39 m2, trong đó: đất ở nông thôn (ONT) 7138,51 m2, đất ở tại đô thị
(ODT) 2285,45 m2, đất trồng cây hàng năm khác (HNK) 3365,43 m2. Thẩm định hồ
sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất :03hồ sơ, diện tích 10.338,8 m2. Kiểm
tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đủ điều
kiện vào các khu tái định cư trên địa bàn thị xã: 02 hồ sơ. Đính chính nội dung sai sót
trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất: 27 giấy.
- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của
Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- Ban hành Thông báo thu hồi đất: 07 trường hợp để thực hiện công trình hạ tầng
kỹ thuật khu dân cư thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp Bắc (nay là khu phố Mỹ Hòa, phường
Hòa Hiệp Bắc); 170 trường hợp thực hiện dự án nghĩa trang huyện Đông Hòa (giai
đoạn 1) - đợt 1 (nay là thị xã Đông Hòa); 167 trường hợp thực hiện dự án đường nội
thị Hòa Hiệp Trung – Hòa Hiệp Nam (đoạn từ QL29 đến khu phố Phú Thọ 3, Hòa
Hiệp Trung).
- Ban hành 08 Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Lập tờ trình, trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về thu hồi đất, chuyển đổi
mục đích sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm 2021.
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- Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn thị xã15
9. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện 11 công
trình, dự án(16). Tổ chức bốc thăm 02 lô đất Tái định cư cho ông Nguyễn Kim Quang
và ông Nguyễn Kim Lưu bị ảnh hưởng bởi công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư số
8, được bốc thăm vào Khu tái định cư số 1, phường Hòa Vinh.
10. Công tác cấp chứng nhận ĐKKD và quản lý Hợp tác xã
- Tiếp nhận và cấp mới 175 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, tăng
34,62% so cùng kỳ năm 2020; chứng nhận đăng ký thay đổi kinh doanh 53 trường
hợp, tăng 6% so cùng kỳ năm 2020; xác nhận thông báo hộ kinh doanh ngừng hoạt
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh kiểm tra về việc Công ty Cổ phần đầu tư xây
dựng công trình và dịch vụ thương mại Tư Thửng đang tập kết khối lượng đất đá không rõ nguồn gốc tại
khu vực Phường Hòa Hiệp Nam.
15

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Phòng Cảnh sát Môi trường- Công án Tỉnh và UBND
xã Hòa Thành kiểm tra việc khai thác cát và đo đạc lại hiện trạng, xác định trữ lượng mỏ cát đã khai thác thực
tế của Công ty khai thác VLXD thông thường sông Đà Rằng và xác định khối lượng đã khai thác thực tế của
Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Trung Tây Nguyên tại thôn Phú Lễ, xã Hòa Thành.
- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Sở NN&PTNT và UBND xã Hòa Xuân Nam kiểm tra
thực địa tại mỏ đất san lấp tại xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa của Công ty cổ phần Tập đoàn Hải Thạch.
- Phối hợp với xã Hòa Xuân Đông kiểm tra chủ sử dụng đất rừng tại các vị trí đang khai thác san lấp, đá chẻ và
công khai các vị trí đã có trong quy hoạch khoáng sản đất san lấp, đá chẻ; hướng dẫn nhà đầu tư làm thủ tục để khai
thác đúng qui định và hướng dẫn hồ sơ xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản theo quy định.
Trong đó: (1)Điều chỉnh điểm b, c Điều 1 Quyết định số 4729/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của
UBND huyện Đông Hòa (nay thị xã) về việc phê duyệt Phương án điều chỉnh, bổ sung điểm a, b khoản 3
Điều 1 Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND huyện Đông Hòa (Đợt 27); (2) điều
chỉnh điểm a, c Điều 1 Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND huyện Đông Hòa (nay
thị xã) về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án: Tuyến đường
Phước Tân - Bãi Ngà (phần còn lại), tại xã Hòa Tâm (Đợt 28); (3) đường từ khu công nghiệp Hòa Hiệp 1
đến Bắc Cầu Đà Nông (giai đoạn 2) đoạn Km15+910,63 - Km17+ 70 tại phường Hòa Hiệp Nam; (4) Khu
dân cư phố chợ Hòa Vinh (đợt 15); (5) điều chỉnh, bổ sung điểm a, b khoản 2 Điều 1 Quyết định số 4730/QĐUBND ngày 20/11/2019 của UBND huyện Đông Hòa V/v phê duyệt Phương án điều chỉnh điểm a, b khoản 3 Điều
1 Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 và điều chỉnh khoản 3 Điều 1 Quyết định số 131/QĐ-UBND
ngày 11/01/2017 để thực hiện dự án: Nhà máy lọc dầu Vũng Rô, tại xã Hòa Tâm, phần 404 ha xây dựng nhà máy
(Đợt 34); (6) Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư số 8, thị trấn Hòa Vinh (Nay là phường Hòa Vinh) (Đợt 2); (7)
điều chỉnh, bổ sung khoản 2, 3, điểm c khoản 4 Điều 1 Quyết định số 3038/QĐ-UBND ngày 12/6/2018
và khoản 4 Điều 1 Quyết định số 4638/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND huyện Đông Hòa để thực
hiện dự án: Bến xe huyện Đông Hòa và khu dịch vụ hậu cần bến xe, tại Khu phố 1, thị trấn Hòa Vinh,
huyện Đông Hòa (đợt 02); (8) Phương án điều chỉnh khoản 2 và điểm a, c khoản 4 Điều 1 Quyết định số
5698/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND huyện Đông Hòa V/v phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư để thực hiện dự án: Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà (phần còn lại), tại xã Hòa
Tâm(Đợt 30); (9) Đường dẫn từ cầu Bến Lớn đi bãi rác và cụm công nghiệp Nam Bình 1, phường Hòa
Xuân Tây, thị xã Đông Hòa (Đợt 4); (10) điều chỉnh, bổ sung khoản 2, 3, 4 Điều 1 Quyết định số
1941/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND huyện Đông Hòa V/v phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư để thực hiện dự án: Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà (phần còn lại) đoạn qua Nhà
máy lọc dầu Vũng Rô tại xã Hòa Tâm (Đợt 13); (11) Hạ tầng khu tái định cư Hòa Tâm thuộc khu kinh tế
Nam Phú Yên, xã Hòa Xuân Đông (Đợt 4).
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động 66 trường hợp, tăng 450% so cùng kỳ năm 2020; chấm dứt ngừng hoạt động 20
trường hợp.
- Theo dõi đại hội thường kỳ hợp tác xã năm 2020 được 10/19 HTX. Còn lại 02
HTX NN: Hòa Xuân Nam, HTX Nông lâm Huy Hoàng và 07 HTX phi nông nghiệp
(HTX SXGN Hiệp Thành, HTX Việt Tiến, 02 HTX đầu tư và phát triển chợ: Hòa
Xuân Tây và Hòa Hiệp Trung và HTX vận tải đường bộ: Phú Thành, Tuy Hòa và
Đông Hòa) chưa tiến hành đại hội thường niên năm 2020 theo quy định.
- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch 98/KH-UBND ngày
18/5/2021 của UBND tỉnh thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình
hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 – 2025.
II. VĂN HÓA, XÃ HỘI
1. Văn hoá - thông tin
- Ban hành văn bản hướng dẫn triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống
dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch…; tuyên truyền sử dụng tài
liệu về cài đặt, sử dụng Bluezone để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thông báo tạm
dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, kinh doanh du lịch, thể thao:
karaoke, điểm biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, massage, xông hơi, điểm truy cập
Intenet, điểm truy cập Trò chơi điện tử công cộng, các điểm du lịch, kinh doanh thể
thao… kể từ 0h ngày 05/5/2021 đến khi có thông báo lại..
- Phối hợp Đoàn kiểm tra của Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ
chức kiểm tra các cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ lưu trú, karaoke trên địa bàn thị xã
Đông Hòa.
- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ
ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo
bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; Báo cáo sơ kết 3 năm
thực hiện Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy
ước giai đoạn đến năm 2021 trên địa bàn thị xã Đông Hòa; Báo cáo sơ kết 5 năm thực
hiện Sơ kết Nghị định số 72/2015/NĐ-CP, ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý
hoạt động thông tin đối ngoại.
- Tổng kết Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã năm
2020 và triển khai chương trình, kế hoạch năm 2021(17).
- Sáu tháng đầu năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức
phức tạp, nên các điểm du lịch, di tích lịch sử- văn hóa trên địa bàn thị xã thường
xuyên đóng cửa, làm hạn chế và giảm bớt du khách đến tham quan; trong dịp tết
Nguyên đán Tân Sửu các điểm Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thị xã
Đông Hòa (Bãi Môn, Mũi Điện Đại lãnh) đã đón 5.700 lượt du khách đến tham quan
(không có du khách người nước ngoài).
Tại hội nghị đã trao Giấy công nhận và khen thưởng cho 02 Cơ quan đạt danh hiệu văn hóa lần
đầu (Phòng Tài chính- Kế hoạch và Phòng Quản lý đô thị) và 03 xã đạt danh hiệu “xã đạt chuẩn văn hóa
Nông thôn mới” năm 2020 (Hòa Thành, Hòa Tân Đông và Hòa Xuân Đông).
17
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2. Công tác văn hóa, thể thao và truyền thanh
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt trong 6 tháng đầu năm, tập trung tuyên truyền
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tuyên truyền các Ngày lễ
lớn.
- Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã tiếp, phát sóng 617 giờ; thực hiện xây dựng,
sản xuất và đưa lên sóng phát thanh 182 chương trình thời sự với 1.240 tin và 284 bài.
3. Giáo dục và đào tạo
- Thực hiện cho học sinh nghỉ học theo chỉ đạo của các cấp do dịch Covid-19
diễn biến phức tạp; chỉ đạo các trường thực hiện tốt, đúng theo quy định việc phòng
chống dịch Covid-19 đồng thời thực hiện nhiệm vụ chuyên môn học kì II năm học
2020-2021 theo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác chuyên môn của các cấp.
- Chỉ đạo phòng GDĐT hướng dẫn các trường MN, TH, TH&THCS, THCS thực
hiện lập kế hoạch điều chỉnh thời gian, nội dung chương trình dạy học học kỳ 2 năm
học 2020-2021 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo
Phú Yên phù hợp với tình hình thực tế.
4. Y tế
- Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã; đồng thời
chú trọng, tăng cường công tác phòng chống các dịch bệnh thông thường khác.
- Công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế được chú trọng; công tác dân sốKHHGĐ được quan tâm.
- Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được tập trung chỉ đạo. Tiến hành
kiểm tra vệ sinh thực phẩm 93cơ sở. Duy trì công tác kiểm tra hành nghề y, dược và
mỹ phẩm trên địa bàn thị xã.
5. Về lao động, thương binh và xã hội; dạy nghề
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Chi trả
tiền trợ cấp và trao tặng quà Tết cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em(18).
- Chi tiền quà Tết cho đối tượng chính sách 13.545 suất với tổng số tiền 4.453.000.000 đồng,
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trong đó:
+ Từ nguồn ngân sách 10.434 suất, tổng số tiền 3.147.500.000 đồng, trong đó: Quà Chủ tịch nước:
2.632 suất, tổng số tiền 798.900.000 đồng. Quà Tỉnh: 2.987 suất, tổng số tiền 1.529.500.000 đồng. Quà
Thị xã: 2.987 suất, tổng số tiền 715.400.000 đồng. Quà xã, phường: 1.828 suất, tổng số tiền 103.700.000
đồng.
+ Từ nguồn xã hội hóa 3.111 suất, tổng số tiền 1.305.500.000 đồng, trong đó:
Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu 209 suất, với tổng số tiền 101.100.000 đồng,
trong đó: Quà Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên tặng đối tượng chính sách người có công với cách mạng có
hoàn cảnh khó khăn 81 suất, với tổng số tiền 40.500.000 đồng. Quà đ/c Đặng Lê Tiến, Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng đối tượng chính sách người có công với
cách mạng có hoàn cảnh khó khăn 11 suất, với tổng số tiền 5.500.000 đồng. Quà đ/c Bí thư Thị ủy tặng
đối tượng chính sách người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn 50 suất, với tổng số tiền
25.000.000 đồng. Quà Ngân hàng TMCP Công thương tặng đối tượng chính sách người có công với cách
mạng có hoàn cảnh khó khăn 50 suất, với tổng số tiền 25.000.000 đồng. Quà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
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- Xây dựng các Kế hoạch điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề lao động nông thôn
tại các xã, phường năm 2021. Tổ chức tuyên truyền tuyển chọn, đào tạo lao động đi
làm việc trong tỉnh, ngoài tỉnh và làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
lao động. Trong 06 tháng đầu năm đã giải quyết việc làm 2.069 lao động, trong đó
gồm: 1.477 lao động làm việc trong tỉnh, 592 lao động làm việc ngoài tỉnh đạt tỷ lệ
64,66% KH năm và 327/600 lao động việc làm tăng thêm đạt 54,5% chỉ tiêu tỉnh giao.
- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Nghị quyết số 154/NQCP của Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch
Covid-19.
- Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được chú trọng.
- Vận động đóng góp vào Qũy “Đền ơn đáp nghĩa” 06 tháng đầu năm 2021 với
số tiền 241.160.000 đồng, đạt 70,93% kế hoạch.
III. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH
1. Về quốc phòng
- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ thị xã đến cơ sở; ổn định tình
hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vào các ngày lễ, tết và các sự kiện trên địa
bàn thị xã.
- Tổ chức Lễ giao, nhận quân 2021 đảm bảo an toàn, đúng kế hoạch và đạt 100%
chỉ tiêu(19);Tổ chức đăng ký thực lực thanh niên tuổi 17 (20); đăng ký, quản lý chặt chẽ
nam công dân trong độ tuổi phục vụ tại ngũ. Thực hiện các bước đăng ký tuyển sinh
quân sự vào các trường trong Quân đội năm 2020 đúng hướng dẫn của trên (21). Tiếp
nhận quân nhân hoàn thành nhiệm vụ về địa phương, đăng ký đầy đủ, rõ ràng, hết số
lượng vào các đơn vị(22).
- Hoàn chỉnh kế hoạch A, A2, kế hoạch A3 và các kế hoạch binh chủng ngành
bảo đảm cho Quyết tâm TCPT thông qua Phòng Tham mưu/Bộ CHQS tỉnh thẩm định.
Tổ chức thông qua và phê duyệt theo đúng quy định.

Việt Nam thị xã tặng cán bộ tiền khởi nghĩa và mẹ Việt Nam anh hùng 17 suất, với tổng số tiền 5.100.000
đồng.
Quà tặng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tặng đối tượng hộ nghèo, đối
tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã 1.174 suất, với tổng số tiền 579.200.000 đồng.
Quà các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tặng cho các đối tượng tại UBND các xã, phường: Tổng
số 1.678 suất quà, với tổng số tiền 600.200.000 đồng, trong đó: đối tượng người có công 355 suất quà, với
tổng số tiền 142.000.000 đồng; hộ bảo trợ xã hội và hộ nghèo 1.150 suất quà, với tổng số tiền
406.300.000 đồng; trẻ em 173 suất quà, với tổng số tiền 51.900.000 đồng.
Tổ chức thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu
2021 gồm 50 suất, tổng số tiền 25.000.000 đồng.
Tổng số 255 thanh niên, trong đó: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:14; Bộ CHQS tỉnh: 20; fPK - KQ377:
58; Lữ đoàn 575: 44; fBB315: 91; Công an: 28.
20
976 thanh niên, đạt 0,79% so với dân số.
19

21
Tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự năm 2021: Đăng ký ban đầu 115 em (14 nữ), qua sơ tuyển đạt 81 em
(10 nữ), đủ điều kiện dự thi 55 em (05 nữ).
22

Tổng số thanh niên xuất ngũ về địa phương: 230 đ/c.
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- Tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Biên phòng và xây dựng đơn vị năm
2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.
- Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới biển. Quản lý nghiêm túc
hoạt động xuất nhập cảnh theo quy định, nhất là thời điểm diễn ra dịch bệnh Covid19; Tiếp nhận, cách ly y tế đối với người nhập cảnh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ
có dịch Covid-19 về địa bàn thị xã Đông Hòa.
2. Về an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội
Công tác đảm bảo ANCT được tăng cường. Tiếp tục nắm dư luận, tình hình
khiếu nại, kiến nghị trong nhân dân liên quan đến đất đai, đền bù, giải phóng mặt
bằng, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường; tình hình nuôi trồng thủy sản ở Vũng Rô;
tình hình ANCT nội bộ chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các phương án,
kế hoạch bảo vệ an toàn mục tiêu, công trình trọng điểm trên địa bàn. Tăng cường
phối hợp các cơ quan chức năng, địa phương giám sát, nắm tình hình liên quan đến
dịch bệnh Covid-19.
IV. VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY, NỘI VỤ; CẢI CÁCH HÀNH
CHÍNH
1. Công tác tổ chức bộ máy, nội vụ
- Thực hiện đúng quy trình công tác điều động, bổ nhiệm các chức danh lãnh
đạo, quản lý của một số cơ quan thuộc UBND thị xã. Đề nghị Sở Nội vụ quyết định
bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với 10 viên chức; xác nhận
danh sách nâng ngạch lương đối với ông Lương Bá Phụng, Phó Chủ tịch UBND
phường Hòa Hiệp Nam; xác nhận danh sách nâng bậc lương trước thời hạn đối với
ông Nguyễn Hữu Bửu, giáo viên Trường THCS Lương Tấn Thịnh đã có quyết định
nghỉ hưu
- Quyết định tuyển dụng 10 viên chức trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
năm 2020.
- Quyết định giao biên chế công chức, viên chức, hợp đồng 68/CP cho các cơ
quan, đơn vị năm 2021. Quyết định kiện toàn, thành lập, thay thế thành viên các Tổ công
tác, Ban chỉ đạo, Hội đồng... giúp việc UBND thị xã: 38 Quyết định.
- Chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Tổng hợp và báo cáo danh sách thí sinh tham gia xét tuyển viên chức giáo viên
năm học 2021-2022 trên địa bàn thị xã gồm 266 hồ sơ.
- Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm đúng mức, tạo động lực thi đua
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao(23).
- Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về Tôn giáo trên địa bàn thị xã(24).
Khen thưởng thành tích cho 142 cá nhân và 75 tập thể; Khen thưởng thành tích đột xuất cho 17
cá nhân và 06 tập thể; Khen thưởng thành tích năm 2020: công nhận danh hiệu LĐTT cho 26 tập thể, 225
cá nhân; CSTĐ cơ sở cho 07 cá nhân, tặng giấy khen cho 30 tập thể và 230 cá nhân; Quyết định công
nhận danh hiệu đối với lực lượng công an xã và ban bảo vệ dân phố trong năm 2020 cho 02 tập thể
LĐTT; 86 cá nhân LĐTT.
25
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2. Công tác cải cách hành chính
- Kiện toàn nhân sự luân phiên làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND
thị xã năm 2021; Xây dựng, ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính Nhà nước năm
2021; khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành
chính năm 2021.
- Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính cho Tỉnh, Sở theo yêu cầu(25).
- Công tác kiểm tra kỷ cương, kỷ luật hành chính theo Chỉ thị số 23-CT/TU của
BTV Tỉnh ủy tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được tăng cường.
V. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ
1. Công tác tư pháp
- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng(26). Tổng kết công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
- Triển khai công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp
luật .
(27)

- Thực hiên tốt công tác Hộ tịch, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài(28).
2. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Công tác thanh tra được chú trọng triển khai thực hiện đảm bảo theo yêu cầu kế
hoạch đề ra. Trong 6 tháng đầu năm 2021 thực hiện 07 cuộc thanh, kiểm tra; trong đó
có 05 cuộc năm 2020 chuyển sang và 02 cuộc năm 2021, đã ban hành 02 Kết luận(29) và

Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP;
Sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày
30/12/2017 của Chính Phủ; Báo cáo tình hình trước, trong và sau lễ Phục sinh năm 2021.
25
Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng (Chỉ số SIPAS) của tổ chức, cá nhân đối với kết quả giải
quyết TTHC của UBND thị xã năm 2020; kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm
2020 trên địa bàn thị xã; kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí (TC), tiêu chí thành phần (TCTP) Chỉ số cải cách hành
chính của thị xã năm 2020.
24

Công văn rà soát, kiện toàn hòa giải viên ở cơ sở; Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận
pháp luật; Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật,
chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực
hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.
26

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
trên địa bàn thị xã Đông Hòa; Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên
địa bàn thị xã Đông Hòa; Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn thị xã Đông
Hòa; Báo cáo tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP;
Báo cáo tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP; Kế
hoạch số thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực lâm nghiệp năm 2021 trên địa bàn thị
xã Đông Hòa; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm
2021 trên địa bàn thị xã Đông Hòa; Kế hoạch kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
trên địa bàn thị xã Đông Hòa năm 2021.
(27)

Trích lục thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân: 27 trường hợp;Ghi chú kết hôn: 01 trường hợp (01 nam
người Trung Quốc); Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài: 01 trường hợp (01 nam quốc tịch Nhât Bản). Chứng thực sao y
từ bản chính các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài và tiếng Việt: 110 lượt
28

29

Gồm:
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02 Báo cáo(30). Số cuộc thanh tra, kiểm tra đang triển khai thực hiện là 03 cuộc; Qua
thanh tra, đã chỉ đạo cơ quan có chức năng tổ chức kiểm điểm đối với các cá nhân, tập
thể có liên quan. Kết quả: Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 12 cá nhân.
- Công tác tiếp công dân được quan tâm và duy trì thường xuyên từ cấp thị xã
đến cơ sở, thực hiện tiếp công dân định kỳ và thường xuyên theo quy định
- Kết quả giải quyết đơn, thư khiếu nại: Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND thị
xã đã triển khai thực hiện 12 vụ việc giải quyết khiếu nại; gồm 10 vụ việc năm 2020
chuyển sang và 02 vụ việc năm 2021(31).
- Đã tiếp nhận 02 đơn tố cáo (năm 2020 chuyển sang), đã báo cáo kết quả giải
quyết.
3. Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 22/5/2018 của Chủ
tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; Kế
hoạch số 197/KH-UBND, ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện
Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày, 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt
Đề án “tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai
đoạn 2019-2021”.
- Ban hành Chương trình thanh tra năm 2021 tại Quyết định số 2608/QĐ-UBND,
ngày 11/12/2020. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã và Chủ tịch
UBND các xã, phường tự tổ chức thanh, kiểm tra ở các đơn vị mình, đồng thời giao
nhiệm vụ thanh tra kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng cho Cơ quan Thanh
tra.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ
quan đơn vị, UBND các phường, xã trong việc tổ chức thực hiện các quy định của
pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời xử lý kịp thời, đúng pháp luật các
vụ việc tham nhũng được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra.
- Kết luận số 08/KL-UBND, ngày 22/12/2020 của Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa về việc thanh tra trách
nhiệm của Chủ tịch các xã, phường trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.
- Kết luận số 09/KL-UBND, ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa về việc Thanh tra việc
thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí của Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Nam.
30
Báo cáo số 02/BC-TTr, ngày 11/01/2021 Kết quả thanh tra việc giao đất và thu tiền sử dụng đất của các hộ
dân dự án Khu tái định cư Hầm đường bộ Đèo Cả.
Báo cáo số 24/BC-TTr và Báo cáo số 25/BC-TTr, ngày 01/4/2021 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất của hộ bà Ngô Thị Ba và hộ bà Trần Thị Mỹ Ly
31
Số vụ việc năm 2020 chuyển sang gồm: 10 vụ việc, các tổ xác minh, giải quyết khiếu nại đã báo cáo cho
UBND thị xã, hiện các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết gồm các hộ như sau: Ông Đào Khắc Bá, trú tại
phường Hòa Hiệp Nam; Bà Nguyễn Thị Ngọc, trú tại phường Hòa Vinh; Ông Lê Kim Long, trú tại phường Hòa
Hiệp Bắc; Ông Lê Văn Diệm, trú tại phường Hòa Hiệp Bắc; Ông Nguyễn Khả Tuấn, trú tại phường Hòa Hiệp Bắc;
Ông Huỳnh Thanh Binh, trú tại phường Hòa Vinh;Bà Huỳnh Thị Kim Phương, trú tại phường Hòa Vinh; Ông
Hoàng Hữu Đức, trú tại thôn Đồng Bé, xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa;Ông Phạm Văn Mười, trú tại phường Hòa
Xuân Tây. Ông Trương Minh Trí, trú tại phường Hòa Hiệp Nam.
Số vụ việc năm 2021 gồm: 01 vụ việc, Tổ xác minh đã báo cáo kết quả và tham mưu cho UBND thị xã ban
hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện. 01 vụ việc đã tham mưu thành lập Tổ giải quyét

khiếu nại, đang xác minh giải quyết.
.
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4. Công tác thi hành án dân sự
Ban Chỉ đạo THADS thị xã tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát;
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ giải quyết
các vụ việc có điều kiện thi hành án. Trong 6 tháng đầu năm 2021: 987 việc phải thi
hành (239 việc cũ chuyển sang, 748 việc thụ lý mới); trong đó 95 việc chưa có điều
kiện thi hành, 866 việc có điều kiện thi hành; đã thi hành xong 728 việc; chuyển kỳ
sau 254 việc.
ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong 6 tháng đầu năm 2021; do ảnh hưởng tác động của dịch bệnh Covid-19,
tình hình thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, nhiều khoản thu đạt thấp so kế hoạch và
giảm so cùng kỳ, một số công trình, dự án phải chậm tiến độ. Trước tình hình trên;
UBND thị xã đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND
tỉnh, của Thị ủy trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong chỉ đạo điều hành,
UBND thị xã đã làm việc trực tiếp một số phòng, ban, địa phương liên quan để kịp
thời xử lý và giải quyết công việc hợp lý mang lại hiệu quả cao. Kết quả trên địa bàn
thị xã không có ca nhiễm dịch bệnh Covid-19; các hoạt động hành chính được thông
suốt; tình hình an ninh chính trị được giữ vững, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm về
trật tự an toàn xã hội.
Phần II
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
I. LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Về nông - lâm - thuỷ sản
a) Trồng trọt
- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè-Thu năm 2021 và vụ Đông-Xuân năm 20212022. Ổn định sản xuất rau màu, cây công nghiệp dài, ngắn ngày. Phối hợp chặt chẽ
với công ty TNHH MTV Thủy Nông Đồng Cam đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ
sản xuất. Chuẩn bị và thực hiện tốt công tác chống hạn vụ Hè-Thu năm 2021 và chống
ngập úng vụ Đông-Xuân 2021-2022.
- Xây dựng kế hoạch phát triển vùng lúa chất lượng trên địa bàn thị xã đến năm
2025. Triển khai mô hình trồng thử nghiệm các giống lúa chất lượng vụ Đông Xuân
2021- 2022, quy mô 30ha.
- Tham mưu tổ chức tổng kết công tác ngành nông nghiệp năm 2021 và kế hoạch
công tác năm 2022.
b) Chăn nuôi; thú y
Tiếp tục theo dõi, kiểm tra tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa
bàn thị xã; kịp thời phòng, chống và điều trị khi dịch, bệnh xảy ra. Triển khai tiêm
phòng vắc xin đợt II/2021 cho đàn GSGC trên địa bàn thị xã. Khảo sát, xây dựng khu
giết mổ tập trung trên địa bàn thị xã.
c) Lâm nghiệp
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- Theo dõi, đôn đốc các xã, phường, chủ rừng tăng cường các biện pháp bảo vệ
rừng và PCCCR năm 2021.
- Tiếp tục phối hợp Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt kiểm lâm thị xã kiểm tra các cơ
sở ươm giống cây lâm nghiệp trên địa bàn thị xã.
d) Ngư nghiệp
- Tăng cường và hướng dẫn nông dân thả nuôi, chăm sóc, phòng trị bệnh tôm
vùng hạ lưu sông Bàn Thạch đạt hiệu quả.
- Triển khai thực hiện vận động, di dời lồng bè ra khỏi khu vực Vũng Rô.
d) Công tác PCTT và TKCN: Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn năm 2020 và triển khai công tác phòng chống thiên tai và TKCN năm
2021. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ.
e) Nước sạch VSMT- quản lý chất lượng NLTS
- Triển khai công tác cập nhật, điều tra Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch
và Vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn thị xã Đông Hòa năm 2021.
- Thực hiện tốt công tác QLNN về Nước sạch và VSMT nông thôn. Phấn đấu tỷ
lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh đến cuối năm 2021 đạt
99,43%.
- Phối hợp Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản Phú Yên kiểm tra, đánh giá
phân loại điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật
tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn huyện theo quy định tại Thông
tư 45/2014/TT-BNN&PTNT, ngày 03/12/2014.
2. Về xây dựng Nông thôn mới-OCOP
- Duy trì, giữ vững các xã đạt chuẩn nông thôn mới; nông thôn mới nâng
cao; 01 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.
- Phấn đấu xây dựng 01 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 02 vườn mẫu
nông thôn mới.
- Tham mưu Hội đồng tổ chức đánh giá sản phẩm OCOP năm 2021.
3. Công tác thu - chi ngân sách
- Đẩy mạnh công tác thu thuế, thu đúng, thu đủ theo Luật thuế và nuôi dưỡng các
nguồn thu, siết chặt thu hồi nợ đọng thuế, tăng cường kiểm tra, giám sát chống gian
lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế.
- Tăng cường quản lý ngân sách cấp xã, đôn đốc các khoản thu cố định ở xã,
phường.
- Chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ thanh toán vốn
đầu tư xây dựng
4. Lĩnh vực công nghiệp - TTCN và thương mại - dịch vụ
- Tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, công
tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thị xã. tổ
chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thị xã năm 2021;
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- Hoàn chỉnh thủ tục xin bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tại khu
phố Bàn Nham Nam, phường Hòa Xuân Tây vào quy hoạch phát triển cụm công
nghiệp của Tỉnh; quy mô 75ha.
5. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Tổ chức xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm
cấp cơ sở của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã.
6. Công tác quy hoạch; quản lý đô thị - trật tự xây dựng; giao thông vận tải:
- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, tập trung các đồ án quy hoạch của các
nhà tài trợ lập quy hoạch tiến hành thẩm định và trình UBND thị xã phê duyệt.
- Triển khai phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch đẩy nhanh tiến độ thực
hiện 02 đồ án: Lập QHPK Hòa Hiệp Bắc và Lập QHPK Hòa Hiệp Trung. Rà soát, đề
xuất danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn
thị xã.
- Rà soát, xây dựng kế hoạch nâng cao các tiêu chí còn thấp của thị xã Đông
Hòa.
- Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã.
- Hoàn thành, triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa thu gom rác thải trên địa bàn
thị xã và phương án xã hội hóa trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn thị xã.
- Tiếp tục triển khai cấp xi măng cho các địa phương để thực hiện Chương trình
bê tông hẻm phố tại các đô thị trên địa bàn thị xã Đông Hòa năm 2021 để hoàn thành
kết thúc chương trình.
- Triển khai thực hiện sửa chữa các công trình đảm bảo trật tự an toàn giao thông,
mỹ quan đô thị và phục vụ nhu cầu giao thông của nhân dân trên địa bàn thị xã Đông
Hòa.
7. Quản lý đất đai; tài nguyên và môi trường
- Tập trung công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai; xây dựng và triển
khai các biện pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong công tác cấp
GCNQSDĐ, chuyển mục đích sử dụng đất.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và môi
trường. Thường xuyên kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp khai thác khoáng sản
trái phép trên địa bàn thị xã. Phát huy trách nhiệm Tổ công tác liên ngành; kiểm tra,
xử lý các cơ sở khai thác đá chẻ trái phép trên địa bàn thị xã. Tích cực phối hợp Sở,
ngành chuyên môn cấp tỉnh kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình
vi phạm trong lĩnh vực môi trường.
- Lập, trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt quy hoạch kỳ 2021-2030 và kế hoạch kỳ đầu
5 năm.
- Tập trung hơn nữa công tác thẩm định, phê duyệt Phương án BTHT&TĐC để
đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các DA, công trình trên địa bàn thị xã, nhất là
một số DA, công trình cấp tỉnh. Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất hộ gia đình, cá nhân
theo đúng quy định.
8. Công tác GPMB - bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:
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Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập phương án BTHT&TĐC các công trình, dự án
(giải quyết ngay một số trường hợp khó khăn, vướng mắc đã được lãnh đạo UBND
tỉnh cho ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan chức năng).
9. Công tác đầu tư- XDCB:
Triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư các dự án theo Kế hoạch đề ra.
Tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác ĐTXDCB; tập trung vào
công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Tập trung
rà soát các dự án giải ngân kém, điều chuyển sang các dự án, công trình cần vốn theo
nguyên tắc điều chuyển theo quy định.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA, XÃ HỘI
1. Văn hóa-thông tin
- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về nội dung tuyên truyền các hoạt động kỷ
niệm và sự kiện lớn của đất nước, tỉnh, thị xã, như: Kết quả cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, 76 năm Ngày
Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021)...
- Tiếp tục tuyên truyền và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã,
phường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 do ngành phụ trách.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của
Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn
hóa công cộng; phối hợp với ngành chức năng và các xã, phường tổ chức kiểm tra,
quản lý hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, các điểm biểu diễn nghệ thuật, hát nhạc
sống và các cơ sở đăng ký kinh doanh dịch vụ văn hóa do ngành văn hóa quản lý. Chỉ
đạo các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt
động kinh doanh du lịch trên địa bàn thị xã
- Ban chỉ đạo phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã,
kiểm tra việc thực hiện các danh hiệu văn hóa trong phong trào “TDĐKXDĐSVH”
năm 2021 tại các Trường học, cơ quan, đơn vị, thôn, xã, phường, đồng thời xét, công
nhận các danh hiệu văn hóa năm 2021.
- Tiếp tục hướng dẫn các xã, phường tổ chức Đại hội TDTT đảm bảo đúng tiến
độ và công tác phòng chống dịch, bệnh Covid-19 theo quy định.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khảo sát, kiểm kê di sản văn hóa
phi vật thể trên địa bàn thị xã Đông Hòa; xây dựng Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di
sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn thị xã Đông Hòa; lập hồ sơ
khoa học đề nghị xếp hạng Di tích lịch sử- văn hóa cấp Tỉnh đối với Đình Phú Lễ
(thôn Phú Lễ, xã Hòa Thành). Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các xã, phường thực hiện
công tác tu bổ, trùng tu các di tích lịch sử văn hóa; tăng cường công tác quản lý hoạt
động Lễ -hội năm 2021 và công tác kiểm tra phòng, chống cháy nổ, mất cắp cổ vật tại
các di tích lịch sử văn hóa.
2. Văn hóa, thể thao và truyền thanh
- Tiếp tục tuyên truyền các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật
của Nhà nước; Tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
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chủng mới của vi rút Corona (Covid-19); tuyên truyền thành công cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021-2026 trên địa bàn thị xã Đông Hòa;
- Tuyên truyền các ngày lễ lớn; tuyên truyền chủ trương thực hiện các dự án lớn
trên địa bàn thị xã; công tác chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách; công tác
kiểm tra các hoạt động kinh doanh, vận chuyển buôn bán trái pháp luật; Kiểm tra
ATTP trong thị xã; công tác cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; phòng chống
dịch bệnh; tình hình ANCT; TTATXH và ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy
nội địa; trật tự xây dựng, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã…
3. Giáo dục và đào tạo
- Hướng dẫn các đơn vị trường học trực thuộc trên địa bàn thị xã hoàn thành tốt
nhiệm vụ năm học 2020-2021 và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch năm học
2021-2022 theo đúng sự chỉ đạo của các cấp. Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương
trình GDPT 2018 trên địa bàn thị xã Đông Hòa đảm bảo đúng theo tiến độ, tinh thần
của Bộ Giaó dục và Đào tạo, UBND tỉnh Phú Yên; thực hiện có hiệu quả các giải
pháp nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng học sinh, giảm tỷ lệ học sinh yếu,
kém và bỏ học; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp
dạy học và quản lý.
- Thực hiện nghiêm kế hoạch công tác kiểm tra của ngành như: kiểm tra đột
xuất, kiểm tra chuyên đề nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém và nguyên
nhân; trên cơ sở đó chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn hoàn thành tốt các
nhiệm vụ được giao; Tăng cường đẩy mạnh công tác khảo thí và kiểm định chất lượng
giáo dục ở các trường MN, TH, THCS trên địa bàn; Tăng cường kiểm tra xử lý chấn
chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm trái quy định.
- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về
việc phòng chống dịch bệnh Covid-19; Tuyên truyền, phổ biến đến CB,CC,VC và học
sinh nâng cao kiến thức và ý thức về việc chống dịch bệnh,thường xuyên theo dõi, cập
nhập tình hình, diễn biến dich bệnh để có biện pháp phòng ngừa; nâng cao ý thức giữ
gìn an ninh trường học, bảo vệ an toàn tài sản cơ quan; chấp hành An toàn giao thông,
phòng chống đuối nước, chống bạo lực học đường, phòng chống cháy nổ và các tệ
nạn xã hội; phối hợp với địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện để quản lý học sinh
trong hè.
4. Y tế:
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh, giám sát chặt chẽ và đẩy mạnh công tác
tuyên truyền phòng, chống các bệnh truyền nhiễm và các dịch bệnh ở người, đặc biệt
là dịch bệnh Covid-19. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm;
kiểm tra hành nghề y, dược và mỹ phẩm năm 2021.
5. Về lao động, thương binh và xã hội; dạy nghề
- Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về công
tác xuất khẩu lao động; phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuyển lao động phổ
thông cho các công ty trong, ngoài tỉnh.
- Triển khai các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7).

22
- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát và đánh giá Chương trình mục tiêu quốc
gia việc làm – giảm nghèo năm 2021.
- Kiểm tra, giám sát các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
- Triển khai điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2021; phối hợp với
UBMTTQVN thị xã, các hội, đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường xóa nhà ở tạm
cho hộ nghèo.
- Chú trọng hơn nữa việc thực hiện cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Duy trì
xã, phường không có tệ nạn ma túy, mại dâm.
- Triển khai thực hiện công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; công tác Bình đẳng
giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2021 theo đúng kế hoạch.
III. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH
- Duy trì thực hiện nghiêm công tác trực SSCĐ; phối hợp nắm chắc tình hình, bảo
vệ an toàn địa bàn và các mục tiêu đảm nhiệm; tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp
theo Nghị định 03/NĐ-CP và Nghị định 133/NĐ-CP của Chính phủ. Phối hợp kiểm tra,
quản lý chặt chẽ quân số nhân lực, phương tiện tàu thuyền dân sự đã đăng ký, sẵn sàng
huy động tham gia thực hiện nhiệm vụ theo Nghị định 30/2010/NĐ-CP và Nghị định
130/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
- Xây dựng kế hoạch và làm tốt công tác diễn tập CH-TM năm 2021.
- Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng; tăng cường tuần tra,
kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; xử lý hiệu
quả các vụ việc xảy ra; chú ý tình hình Tôn giáo, người nước ngoài đến địa bàn, người
Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia; buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; khai
thác khoáng sản trái phép; tình hình tranh chấp, khiếu kiện đất đai trong nhân dân…
- Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trên địa bàn. Chủ động nắm
chắc tình hình liên quan đến các vấn đề an ninh xã hội, kinh tế, kịp thời tham mưu cấp
ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết, không để xảy ra các vụ việc phức tạp
về ANTT. Tiếp tục tập trung lực lượng thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp
các loại tội phạm, bảo đảm ANTT, ATGT. Tiếp tục huy động CBCS đẩy nhanh tiến
độ hoàn thành dự án CSDLQG về dân cư và tổ chức cấp CCCD trên địa bàn. Quán
triệt, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ
đạo của các cấp.
IV. TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN, NỘI VỤ; CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
- Tiếp tục thẩm định hồ sơ, ban hành các Thông báo, Quyết định liên quan đến
chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định thành lập, kiện
toàn các Tổ chức phối hợp liên ngành.
- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá
XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Tăng cường kiểm tra kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động tại các cơ quan,
đơn vị và UBND các xã, phường theo Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiến
hành kiểm tra công vụ và công tác CCHC năm 2021 tại các cơ quan, đơn vị, UBND
các xã, phường và các trường học theo kế hoạch. Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng
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của tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC năm 2021 tại Bộ phận Một cửa của
UBND thị xã.
V. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ.
- Thực hiện các kế hoạch trọng tâm của ngành Tư pháp trong năm 2021.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp Luật; nhất là Luật phòng, chống
tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh
tra, kiểm tra trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các xã, phường;
kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Ban hành Kết luận và Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.
- Xử lý dứt điểm các vụ việc còn tồn trong 6 tháng đầu năm 2021, tăng cường
công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị,
các xã, phường.
- Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các Kết luận thanh
tra, kiểm tra đã có hiệu lực pháp luật.
Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu
năm; chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của UBND thị xã, yêu cầu các cơ
quan, đơn vị, UBND các xã, phường triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện
cho UBND thị xã đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và đầu tư;
- Thường trực Thị ủy;
- Thường trực HĐND thị xã;
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã;
- Các cơ quan, đơn vị thị xã;
- Chánh, PCVP HĐND và UBND thị xã;
- Các chuyên viên tổng hợp (theo dõi);
- Lưu: VT.
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