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Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng
và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2021
Phần I
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN 9 THÁNG NĂM 2021
Triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021, bên cạnh một số thuận lợi cơ
bản vẫn còn có những khó khăn, thách thức như: dịch bệnh COVID-19 xảy ra trên địa
bàn; 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 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện “mục
tiêu kép”, phòng chống dịch đi đôi với phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng anh ninh,
giải quyết tốt các vấn đề xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nên tình hình kinh tế
- xã hội, quốc phòng - an ninh của thị xã tiếp tục được duy trì 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 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 và giải pháp chống thất thu NSNN năm 2021 trên địa bàn thị xã; đôn đốc thu
nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã đối với doanh nghiệp, hộ 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.
+ Thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng đầu năm 52,671 tỷ đồng, đạt 22,5% dự toán tỉnh
giao, đạt 18,4% dự toán phấn đấu của thị xã, giảm 48,03% so cùng kỳ năm 2020.
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.
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- 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/KHUBND 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
bệnh. 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 thủy sản; sản xuất giống thủy 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.
- 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(2).
- Cung cấp thông tin, cập nhật đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính trên Trang thông tin
điện tử thị xã Đông Hòa và các Trang thông tin điện tử các xã, phường. Tích hợp công khai
kết quả giải quyết dịch vụ công trực tuyến; bổ sung chức năng tại chuyên mục doanh nghiệp
trên Trang thông tin điện tử thị xã để tiếp nhận văn bản, tài liệu từ doanh nghiệp; tình hình
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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tiếp nhận và giải quyết, cung cấp thông tin đến người dân, doanh nghiệp kịp thời; xây dựng
chuyên trang tiếng Anh trên Cổng thông tin điện tử thị xã phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin
của doanh nghiệp, cá nhân người nước ngoài muốn tìm hiểu và đầu tư vào địa bàn thị xã
Đông Hòa. Từng bước hoàn thiện chức năng lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá
nhân qua nộp và giải quyết hồ sơ trực tuyến tại Trang thông tin điện tử thị xã.
- Tăng cường công tác rà soát đối tượng người nộp thuế là hộ kinh doanh (có doanh
thu lớn, nộp thuế lớn), tổ chức vận động chuyển đổi sang hoạt động theo các loại hình
doanh nghiệp theo Kế hoạch số 102 ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh, Kế hoạch số
123/KH-UBND của UBND huyện (nay là thị xã) thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND
của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của UBND thị xã “Về việc chuyển đổi hộ kinh
doanh sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp”. Kết quả 6 tháng đầu năm chưa có hộ
kinh doanh chuyển đổi sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp, nguyên nhân chủ yếu
do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI,
QUỐC PHÒNG - AN NINH 9 THÁNG NĂM 2021
1. Về nông - lâm - thủy sản
a) Trồng trọt
- Dự ước tổng diện tích sản xuất lúa 2 vụ (Đông - Xuân, Hè - Thu) 9.232,56 ha,
vượt 4,09%KH, tăng 2,86% so năm 2020 (3), diện tích mất trắng 5,5 ha, diện tích thu
hoạch 9.227,06 ha, năng suất gieo sạ ước 75,66 tạ/ha, sản lượng 69.857,93 tấn, vượt
8,38%KH, tăng 3,12% so cùng kỳ năm 2020. Tập trung hướng dẫn trồng, chăm sóc và
thu hoạch cây công nghiệp ngắn ngày, rau đậu các loại, năng suất, sản lượng ổn định(4).
Thực hiện công tác chuyển đổi cây trồng để nâng cao hiệu quả trên một diện tích đất canh
tác(5). Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm
2021 và triển khai công tác phát triển vùng sản xuất lúa chất lượng cao trên địa bàn thị xã
đến năm 2025. Triển khai hỗ trợ 1.890 gói thuốc diệt chuột cho 10 HTX nông nghiệp để
thực hiện chiến dịch “Tháng diệt chuột năm 2021”.
- Phê duyệt thuyết minh 02 mô hình sản xuất lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP
ngày 13/4/2015 của Chính phủ trong vụ Hè - Thu tại phường Hòa Vinh và Hòa Xuân
Tây với quy mô 40ha, gồm giống BĐR27, ĐB6. Phê duyệt diện tích, danh sách chuyển
đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm hỗ trợ theo Nghị quyết số 169/2015/NQHĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh Phú Yên năm 2020 cho phường Hòa Xuân Tây
với diện tích 13,2873 ha (gồm 29 hộ), tổng kinh phí 79.250.100 đồng.
b) Chăn nuôi - thú y
- Ước tổng đàn gia súc gia cầm hiện có: Trâu 1.450 con, tăng 9,1% so cùng kỳ; Bò
6.550 con, giảm 19,62% so cùng kỳ; Lợn 7.500 con, giảm 46,71% so cùng kỳ; gia cầm,
chim cút có 1.050.000 con (gà 360.000 con, vịt 220.000 con, chim cút 470.000 con),
giảm 35,97 % so cùng kỳ.
Do lúa vụ Đông - Xuân được mùa, được giá, vụ Hè - Thu nông dân không chuyển đổi sang
trồng cây màu mà trồng lúa.
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Rau các loại 520,67 ha, đạt 66,75% KH, đạt 92,15% so cùng kỳ; năng suất ước đạt 128,73 tạ/ha;
sản lượng 6.702,58 tấn. Đậu các loại 39,08 ha, đạt 56,64% KH, đạt 95,29% so cùng kỳ; năng suất ước
đạt 16,19 tạ/ha; sản lượng 63,27 tấn. Cây ngô 102,98 ha, đạt 45,77% KH, đạt 75% so cùng kỳ; năng suất
ước đạt 56,46 tạ/ha; sản lượng 581,43 tấn. Đậu phụng 58,1 ha vượt 26,3% so kế hoạch, tăng 5,44% so
cùng kỳ; năng suất ước đạt 15,3 tạ/ha; sản lượng 88,89 tấn.
5
Trong vụ Đông - Xuân 2020 - 2021 đã chuyển đổi được 28,5ha/50ha, đạt 57% KH (Rau các loại
21 ha, ngô 02 ha, lạc 02 ha, đậu các loại 1,5 ha và cỏ 02 ha).
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- Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ
từ năm 2017 đến năm 2020 (6). Phối hợp Trạm Khuyến nông tổ chức khảo sát, chọn 35 hộ
tham gia mô hình nuôi bò vỗ béo ở xã Hòa Tân Đông. Kiểm tra vệ sinh an toàn chất
lượng thực phẩm và phòng chống dịch bệnh vật nuôi 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); kết
quả, không có trường hợp vi phạm. Tính đến nay, trên địa bàn thị xã xảy ra 09 ổ bệnh
viêm da nổi cục trên bò tại 03 điểm tại 03 xã, phường(7), hiện các ổ bệnh đã được khống
chế, không lây lan.
Tiếp nhận, cấp phát 4.100 lít hóa chất sát trùng cho các xã, phường tổ chức tháng
vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường. Triển khai công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm
động vật 1.122 con bò, 193.000 chim cút, 40.200 con gà, vịt và 32.017 con gà chọi, 60 tấn sản
phẩm động vật các loại. Đã tiêm phòng vắc - xin đợt 1/2021(8); vận động người chăn nuôi mua
và tiêm 1.590 liều vắc-xin viêm da nổi cục trâu, bò.
c) Lâm nghiệp
Tỷ lệ che phủ rừng đến nay đạt 24,92%. Đôn đốc các xã, phường, các chủ rừng
tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và PCCCR mùa khô năm 2021. Tổ chức “Tết trồng
cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021 tại Trường TH Lý Tự Trọng (điểm
trường chính); Lễ phát động “Trồng cây nhớ Bác” tại Trường THCS Trần Hưng Đạo. Tổ
chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển rừng, bảo vệ rừng và PCCCR năm 2020 và phương
hướng nhiệm vụ năm 2021. Kiểm tra công tác PCCCR năm 2021 tại các xã, phường: Hòa
Hiệp Bắc, Hòa Tân Đông, Hòa Xuân Tây và Hòa Hiệp Trung; kiểm tra ngoại nghiệp
vườn giống trồng cây lâm nghiệp (vườn đầu dòng) của Cơ sở ươm cây giống lâm nghiệp
Hiệp Phú.
d) Ngư nghiệp
Dự ước sản lượng đánh bắt hải sản 10.146,4 tấn, đạt 97,09%KH, tăng 1,1% so cùng
kỳ năm 2020. Thả nuôi 930,8 ha, đạt 98,29%KH, giảm 3,4% so cùng kỳ năm 2020. Diện
tích thu hoạch 803,3 ha, năng suất thu hoạch 5,4 tấn/ha, sản lượng 4.361,9 tấn, đạt
86,9%KH, tăng 2,2% so cùng kỳ năm 2020. Trong tháng 9 phát hiện 47,5 ha tôm bị bệnh
(chủ yếu bệnh hoại tử gan tụy cấp), giảm 43,11% so cùng kỳ. Sản xuất 590 triệu con tôm
giống postlavae thẻ chân trắng, đạt 95,16%KH, tăng 5,85% so cùng kỳ năm 2020.
- Hiện nay tại vịnh Vũng Rô có 380 cơ sở nuôi với 16.479 ô lồng; đã triển khai
nhiều đợt tuyên truyền di dời lồng bè ra khỏi khu vực vịnh Vũng Rô trước tháng 10/2021.
Tuần tra, phát hiện, lập biên bản, xử lý VPHC 05 cơ sở nuôi từ địa phương khác kéo vào
vịnh Vũng Rô với số tiền 125 triệu đồng.
đ) Thủy lợi; PCTT-TKCN
- Phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam và các địa phương điều
tiết cung cấp nước tưới sản xuất vụ Hè - Thu 2021. Đã kiểm tra tình hình khô hạn, tổ chức
bơm chống hạn với tổng diện tích khô hạn 379 ha(9). Hiện nay, nguồn nước cơ bản đảm
bảo chống hạn, mốt số diện tích lúa chín đang thu hoạch. Tổ chức 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
Kết quả hỗ trợ cho nông dân xây lắp 101 công trình biogase, 3.435 liều tinh heo cao sản hướng nạc
và 3.662 liều tinh bò thịt cao sản và bò lai, đã phối giống 1.419 lượt heo nái và 2.630 bò cái.
7
Xã Hòa Thành, Hòa Xuân Nam và phường Hòa Hiệp Nam.
8
Kết quả đã tiêm 625 liều vắc - xin LMLM, 1.200 liều vắc - xin THT; 1.178 liều vắc - xin Dại chó;
146.950 liều vắc - xin Cúm gia cầm (27.300 liều trên gà, 119.650 liều trên vịt).
9
Trong đó: HTX Hòa Xuân Tây 2 là 110 ha, Hòa Xuân Đông 109 ha, Hòa Tân Đông 120 ha, Hòa
Xuân Nam 10 ha và Hòa Tâm 30 ha.
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thủy lợi năm 2021. Báo cáo nhu cầu hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và
tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm.
- Triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống
thiên tai năm 2021” và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng chống thiên tai. Kiện
toàn, phân công nhiệm vụ Ban chỉ huy PCTT và TKCN.
e) Nước sạch vệ sinh môi trường - quản lý chất lượng nông lâm thủy sản
- Xây dựng kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp
trên địa bàn năm 2021; kế hoạch Triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và
vệ sinh môi trường năm 2021; 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.
- Cung cấp số liệu xây dựng báo cáo hiện trạng nước sạch và đề xuất một số dự án
nước sạch cần thiết đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025. Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu tài sản
công theo Công văn số 79/QLCS-DPAC của Bộ Tài chính và ban hành kế hoạch Cập
nhật Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn thị xã Đông Hòa năm 2021.
2. Về xây dựng Nông thôn mới và sản phẩm OCOP
Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới năm 2021. Xây dựng mục tiêu cụ thể thực hiện Chương trình
MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch triển khai thực hiện
Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021 trên địa bàn thị xã Đông Hòa.
- Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 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.
+ Bộ Tiêu chí nông thôn mới nâng cao (01 xã): Xã Hòa Thành đạt 15/15 tiêu chí được
UBND tỉnh công nhận 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: Thôn Lộc Đông, xã Hòa Thành 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); thôn Vĩnh Xuân, xã Hòa Tân Đông đạt 03/09
tiêu chí.
+ Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới: 02 vườn đạt 04/05 tiêu chí, 02 vườn đạt
02/05 tiêu chí.
+ Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới theo Đề án số 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 ngoài quốc doanh (theo giá so sánh
năm 2010) là 1.337,564 tỷ đồng, đạt 72,06% KH, tăng 3,8% so cùng kỳ năm 2 019 (10).
- Đăng ký nguồn kinh phí khuyến công, giai đoạn 2021 - 2025 gửi Sở Công thương;
tổng kinh phí đăng ký 1,5 tỷ, gồm 2 đơn vị: UBND xã Hòa Thành 01 tỷ và UBND
Kinh tế tập thể 2,716 tỷ đồng, tăng 4,6% so cùng kỳ năm 2020; kinh tế cá thể 213,939 tỷ đồng,
tăng 1,7% so cùng kỳ năm 2020; kinh tế tư nhân 1.129,909 tỷ đồng, tăng 4,25% so cùng kỳ năm 2020.
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phường Hòa Vinh 0,5 tỷ. Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
năm 2021 trên địa bàn thị xã: có 02 sản phẩm (Phân hữu cơ vi sinh Organic T.A.C; phân
hữu cơ Thiên Ân Neem, đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021 được
UBND thị xã công nhận theo Quyết định số 1765/QĐUBND, ngày 02/6/2021 ); đang
trình tham gia bình chọn cấp tỉnh.
- Lập thủ tục hồ sơ trình xin bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tại khu
phố Bàn Nham Nam, phường Hòa Xuân Tây, quy mô 75 ha. Báo cáo đầu tư mới cụm
công nghiệp và tạm tính sơ bộ kinh phí bồi thường và giá thuê đất tại cụm công nghiệp
Nam Bình 1, phường Hòa Xuân Tây.
4. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ; khoa học và công nghệ
- Do thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Chính phủ vì dịch bệnh
Covid-19 xảy ra trên địa bàn, đã ảnh hưởng tiêu cực đến ngành thương mại và dịch vụ
trên địa bàn thị xã; nhất là doanh thu của loại hình dịch vụ khách sạn, nhà hàng,… giảm
25,55% so cùng kỳ năm 2020.
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ngoài nhà nước
3.377,73 tỷ đồng, đạt 63,78%KH, tăng 1,66% so cùng kỳ năm 2020 (11).
- Tổ chức họp Hội đồng xét duyệt 216 sáng kiến, có 101 sáng kiến được công nhận
sáng kiến cấp cơ sở đợt 1/2021; báo cáo kết quả thực hiện sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ
sở năm 2020 theo quy định.
5. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị - trật tự xây dựng; giao thông vận tải
được chú trọng và tập trung chỉ đạo
- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch. Phê duyệt một số đồ án quy hoạch chi tiết
trên địa bàn thị xã, làm cơ sở phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, du lịch(12). Tiến
hành lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành trong triển khai các đồ án quy hoạch(13). Đề xuất
danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025; vị trí dự án
Trung tâm dịch vụ và đăng kiểm xe cơ giới đường bộ; vị trí xây dựng Trường THPT Nguyễn
Trường Tộ; hoàn chỉnh hồ sơ chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới phía Đông Hòa Vinh.
Báo cáo giải quyết việc thu hồi đất ngoài dự án Khu dân cư phố chợ Hòa Vinh; hướng dẫn
Chủ đầu tư thực hiện theo quy định. Báo cáo Thường trực Thị ủy làm rõ thêm một số ý
Kinh tế tập thể đạt 11,291 tỷ đồng, tăng 2,92% so cùng kỳ năm 2020; kinh tế cá thể đạt 2.888,295
tỷ đồng, tăng 2,48% so cùng kỳ năm 2020; kinh tế tư nhân 478,144 tỷ đồng, giảm 3,405% so cùng kỳ
năm 2020
12
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; Đồ án quy hoạch phân khu
1/2000 Khu đô thị Bắc Hòa Vinh; đồng thời tổ chức công bố và bàn giao cho các cơ quan liên quan và
các địa phương để quản lý; phê duyệt Nhiệm vụ Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới Hòa
Vinh- đường bà Triệu, phường Hòa Vinh; phê duyệt hồ sơ Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị ven
sông Bàn Thạch phường Hòa Xuân Tây. Nghiệm thu hết thời gian bảo hành và bàn giao địa phương quản
lý mốc giới ngoài thực địa theo các Đồ án QH chi tiết 1/500 Khép kín KDC đã phê duyệt bao gồm: Đồ án
QHCT 1/500 dọc QL.1 và Đồ án QHCT 1/500 dọc QL29.
11

Tiến hành lấy ý kiến của Sở Xây dựng về nội dung hồ sơ đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu
đô thị xanh Đông Hòa. Đề nghị Sở Xây dựng xem xét, tham mưu UBND tỉnh Phú Yên cho phép điều
chỉnh cục bộ khu vực lập quy hoạch chi tiết đồ án nêu trên để đảm bảo sự phù hợp của cơ cấu sử dụng đất
giữa Quy hoạch chung đô thị thị xã Đông Hòa và Quy hoạch chi tiết Khu đô thị xanh Đông Hòa ; đồng
thời yêu cầu Đơn vị tài trợ lập quy hoạch tiếp tục chỉnh sửa hoàn chỉnh hồ sơ Đồ án. 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; đề nghị chỉnh sửa hoàn
chỉnh đồ án để thực hiện các bước tiếp theo. Lấy kiến góp ý của Sở Xây dựng về Nhiệm vụ quy hoạch
phân khu 1/500 Khu đô thị Bắc Hòa Vinh.
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kiến về chủ trương Nhà đầu tư tài trợ lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Phước
Bình Bắc, xã Hòa Thành. Đề nghị đơn vị tư vấn lập quy hoạch chỉnh sửa hoàn chỉnh Đồ
án QHPK Hòa Hiệp Bắc.
- Cấp 77 giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, định giá tài sản 05 trường hợp. Ủy
quyền cho phòng Quản lý đô thị giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Đề
nghị Sở Xây dựng thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã Đông Hòa. Tham gia ý
kiến về thời gian hiệu lực thực hiện Quyết định ban hành Bộ đơn giá nhà, công trình xây
dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tổ chức thực hiện Kết luận số 1431/KLSXD ngày 17/8/2021 về kết quả kiểm tra công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn thị xã
Đông Hòa, giai đoạn 2019 - 2020 và giải trình một số nội dung liên quan. Xin gia hạn thời
gian tổ chức việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở thị xã Đông Hòa,
giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
- Tiến hành thẩm định 15 công trình xây dựng với tổng mức đầu tư 44,64 tỷ đồng(14).
Điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện các
công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Tây Trường THCS Tôn Đức Thắng, xã Hòa
Thành; Điều chỉnh, mở rộng KDC số 3 thị trấn Hoà Vinh (giai đoạn 1); điều chỉnh thời gian
thực hiện xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư số 8, thị trấn Hòa Vinh (nay
là phường Hòa Vinh). Chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp, quản lý các công trình
đang triển khai xây dựng trên địa bàn thị xã đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch
Covid-19; tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng.
Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh) dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ
thuật khu dân cư số 9 - giai đoạn 1, thị trấn Hòa Vinh (nay là phường Hòa Vinh). Điều
chỉnh Bản đồ quy hoạch phân lô chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình: Điều chỉnh, mở rộng Khu
dân cư số 3, thị trấn Hòa Vinh - giai đoạn 1 (nay là phường Hòa Vinh); Hạ tầng kỹ thuật
Khu dân cư số 7, thị trấn Hòa Vinh (nay là phường Hòa Vinh).
- Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã. Lập biên bản,
quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với 04 cá nhân vi
phạm tại phường Hòa Hiệp Bắc. Hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng;
bổ sung thông tin Mã định danh điện tử. Đăng ký tham gia tập huấn chuyên sâu về kỹ năng
lập biên bản VPHC và ban hành quyết định XPVPHC trong lĩnh vực trật tự xây dựng;
Kiện toàn Tổ kiểm tra liên ngành và danh sách người tiếp nhận thông tin phản ánh về vi
phạm trật tự xây dựng. Dự thảo báo cáo việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các
quy định của pháp luật về công tác quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn thị xã
Đông Hòa giai đoạn 2015 - 2020 (phục vụ Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 11/11/2020 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác quản lý
trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU
ngày 09/4/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường công tác quản lý nhà nước về

Bao gồm các công trình: Nâng cấp lát vỉa trước mặt Trường TH Lý Tự Trọng; Nâng cấp tiểu hoa
viên phía Nam cầu Bàn Thạch mới, Hòa Xuân Tây; Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng các hẻm phố, phường
Hòa Xuân Tây; Xây dựng các tuyến điện chiếu sáng trên địa bàn phường Hòa Hiệp Trung; Nâng cấp, sửa
chữa Trung tâm VH-TT và TT thị xã; Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng các hẻm phố; Điện sinh
hoạt và điện chiếu sáng điểm dân cư nông thôn sau chùa Nam Long; Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc
UBND xã Hòa Thành; Nâng cấp, mở rộng tuyến đường vào bãi rác công cộng huyện Đông Hòa (nay là thị
xã Đông Hòa); Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường Hùng Vương (đoạn từ sân bay Tuy Hòa đến đườ ng
vào Trung tâm Y tế thị xã; Trường tiểu học Võ Thị Sáu (điểm Phú Lễ); Nâng cấp, sửa chữa nhà hiệu bộ,
phòng họp Trường THCS Hoàng Hoa Thám; Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (điểm chính); Sửa chữa 05
phòng học Trưởng TH Nguyễn Viết Xuân (điểm chính).
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quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thị xã.
Tổ chức lấy ý kiến Quy chế Quản lý kiến trúc đô thị thị xã Đông Hòa.
- Lắp đặt, sửa chữa một số tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại và đảm bảo ATGT
trên địa bàn thị xã; tưới nước chăm sóc cây xanh đảm bảo mỹ quan đô thị, tăng cường thu
gom rác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã (15). Thông qua Thuyết minh và
Dự toán thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước: Dịch vụ
thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng và dịch vụ quản lý
công viên, trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn thị xã. Phê duyệt, tổ chức đấu thầu để
lựa chọn nhà thầu thi công các dự án: Trồng bổ sung thay thế cây Cau bằng cây Chà Là
dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành và Hoa giấy dải phân cách đường gom QL1;
Trồng cây xanh đường gom phía Tây (đoạn từ Công viên Trường Thịnh đến đường Lý
Thường Kiệt).
- Tổng doanh thu vận tải, bốc xếp, dịch vụ vận tải ngoài nhà nước trên địa bàn thị
xã 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt 229.153 triệu đồng, đạt 99.03% so với cùng kỳ.
- Đẩy mạnh công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thị
xã; tăng cường bảo đảm ATGT và tổ chức phục vụ vận tải, nhất là trong dịp Tết. 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; tiến hành sửa chữa một số công
trình hạ tầng giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân(16). Phê duyệt kết quả lựa chọn
nhà thầu công trình: Đầu tư bê tông hẻm phố tại các đô thị trên địa bàn thị xã năm 2020.
Thực hiện triển khai cấp xi măng để thực hiện kết thúc Chương trình bê tông hẻm phố tại
các đô thị trên địa bàn thị xã năm 2020 (17). Nghiệm thu hoàn thành công trình Nâng cấp cầu
Bà Những, Khu phố 5, thị trấn Hòa Vinh. Rà soát, cập nhật, chuẩn hoá số liệu về tài sản kết
cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.
Sửa chữa hệ thống các bóng điện hư hỏng trên toàn thị xã; lắp đặt bổ sung 5 trụ đèn chiếu sáng
Lăng Phú Lạc phục vụ lễ hội Sông nước Đà Nông; trồng cây xanh đường Nguyễn Tất Thành và bổ sung
hoa giấy đường gom QLI; cơ bản hoàn thành hệ thống đèn led dây trang trí tuyến QLI và tuyến Ba Bảng
Phú Hiệp; bố trí xong 25 ghế đá cho công viên Trường Thịnh và Viên đá trang trí Công viên Quảng
trường 1/7; sửa chữa và lắp đặt lại đèn hoa trang trí các trục QL.1, cây chà là tuyến Hùng Vương, tuyến đi
Hòa Tân Đông, tuyến Ba Bảng Phú Hiệp; lắp mới đèn hoa, đèn hắt của cây chà là và led dây tuyến
Nguyễn Tất Thành; lắp đặt trang trí các dây xích công viên Trường Thịnh và Nhà bia liệt sỹ thị xã...Trong
đó có đèn hắt quả cầu lửa, led dây các bậc cấp,...
Thực hiện công tác quản lý điện chiếu sáng công cộng và điện dân dụng; thường xuyên kiểm tra,
sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng để đảm bảo ánh sáng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.
Cắt tỉa, dọn dẹp các khu vực công viên Trường Thịnh, Nhà bia liệt sỹ và các trục đường nội thị,
trồng cây xanh đảm bảo mỹ quan đô thị. Trong thời gian trước Tết, thu gom là 205 chuyến, tổng khối
lượng rác 1.790 m3 . San ủi, phun hóa chất tại Bãi rác bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường, không có
mùi hôi, nhất là trong thời gian trước và trong tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
16
Kết quả đã triển khai thực hiện qua địa bàn các xã, phường: Hòa Xuân Nam, Hòa Hiệp Nam,
Hòa Hiệp Trung, Hòa Vinh (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).
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 và sau dịp Tết Nguyên đán 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; sửa chữa mố cầu Sông Đăng - thôn Phước Lộc, xã
Hòa Tâm; xây dựng 02 điểm đậu xe công viên Trường Thịnh.
17
Thi công được 12,914/14,042 km, tổng kinh phí đã thực hiện 10.770,13/12.371.87 triệu đồng;
đang tiếp tục thực hiện để hoàn thành chương trình, còn lại 1,128km với tổng kinh phí 1.601,74 triệu
đồng, dự kiến thời gian hoàn thành tháng 12/2021.
15
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6. Đầu tư - xây dựng cơ bản
- Bằng nguồn vốn đầu tư của thị xã quản lý, 9 tháng đầu năm đã khởi công mới 02
công trình(18) và thi công hoàn thành 02 công trình(19); phê duyệt hồ sơ Báo cáo KTKT 04
công trình(20); đang triển khai lựa chọn nhà thầu thi công 02 công trình(21); tiếp tục chỉ đạo
các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ sớm thi công hoàn thành các công trình chuyển tiếp (22);
đồng thời sớm hoàn thành các thủ tục để triển khai thi công các dự án khởi công mới năm
2021 còn lại.
- Dự ước giá trị khối lượng thực hiện các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc
thị xã quản lý 37,481 tỷ đồng, giảm 36,95% so cùng kỳ so năm 2020 (23); tính đến ngày
31/8/2021 giải ngân 17,72 tỷ đồng, đạt 7,33%KH vốn(24).
7. Thu, chi ngân sách
- Dự ước thu ngân sách 52,671 tỷ đồng(25), đạt 22,5% dự toán tỉnh giao, đạt 18,4%
dự toán phấn đấu của thị xã, giảm 48,03% so cùng kỳ năm 2020(26).
Công trình khởi công mới: 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 Đông Hòa); Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Văn hóa,
Thể thao và Truyền thanh thị xã;
19
Công trình hoàn thành: Nâng cấp, sửa chữa Cầu sắt Hòa Thành - Phú Lâm và 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);
20
Công trình phê duyệt Báo cáo KTKT: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường vào bãi rác công cộng
huyện Đông Hòa; Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã Đông Hòa;
Trường TH Nguyễn Trãi (điểm chính) và Trường TH Võ Thị Sáu (điểm Phú Lễ);
21
Công trình đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công: Trường TH Nguyễn Trãi (điểm chính) và
Trường TH Võ Thị Sáu (điểm Phú Lễ);
22
Công trình chuyển tiếp: Đường gom phía Tây (đoạn từ nút giao trục Đông Tây đến đối diện
Trụ sở UBND thị trấn Hòa Vinh); Đường nội thị D5 thị trấn Hòa Vinh huyện Đông Hòa (đoạn từ Nút
giao N4A đến QL 1A), đoạn 2; Nâng cấp, mở rộng đường 22 thị trấn Hòa Hiệp Trung; Hạ tầng kỹ thuật
khu dân cư số 7 thị trấn Hòa Vinh; Trường THCS Trần Hưng Đạo; HM: GPMB, San nền, Xây dựng
cổng, tường rào, đường nội bộ; Đường gom thị trấn Hòa Vinh (đoạn từ nút giao Đài tưởng niệm Hòa
Vinh đến giáp hộ bà Vân; đoạn từ trục N10 đến Trường THPT Lê Trung Kiên; đoạn từ D5 đến giáp trụ
Viettel); Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phố chợ Hòa Hiệp Nam; Nâng cấp, mở rộng tuyến đường
từ chùa Phước Long đến giáp nhà ông Nguyễn Quý; Đường nội thị Hòa Hiệp Trung - Hòa Hiệp Nam
(đoạn từ QL29 đến Khu phố Phú Thọ 3 Hòa Hiệp Trung - Đường 23); Đường vào Nghĩa trang huyện
Đông Hòa; Đường dẫn từ cầu Bến Lớn đi bãi rác và Cụm công nghiệp Nam Bình 1, xã Hoà Xuân Tây;
Nghĩa trang huyện Đông Hòa (giai đoạn 1); Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư số 8, thị trấn Hòa Vinh; Bãi rác
công cộng huyện Đông Hòa (giai đoạn 1); Nâng cấp, mở rộng đường nội thị thị trấn Hòa Hiệp Trung
(đoạn từ ngã 3 Hòa Hiệp Trung đến Trường THCS Lương Tấn Thịnh, dài 520m);...
23
Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 27,401 tỷ đồng, giảm 47,11% so cùng kỳ năm
2020 (vốn cân đối ngân sách thị xã 27,401 tỷ đồng, giảm 47,11% so cùng kỳ năm 2020); vốn ngân sách
cấp xã 10,080 tỷ đồng, tăng 32,04% so cùng kỳ năm 2020 (vốn cân đối ngân sách xã, phường 6,652 tỷ
đồng, tăng 528,73% so cùng kỳ năm 2020; vỗn hỗ trợ có mục tiêu 1,01 tỷ đồng, tăng 0,2% so cùng k ỳ
năm 2020, vốn khác 2,418 tỷ đồng, giảm 56,57% so cùng kỳ năm 2020).
24
Nguyên nhân đạt thấp do vướng công tác giải phóng mặt bằng, không thi công các công trình, dự
án, không có khối lượng thực hiện để làm thủ tục giải ngân.
25
Theo kế hoạch năm 2021 thu ngân sách 286,3 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất 200 tỷ đồng,
chiếm 69,86% trong cơ cấu thu; tuy nhiên 9 tháng thu tiền sử dụng đất thấp (chưa bán đấu giá các Khu
dân cư số 3, số 7 phường Hòa Vinh; KDC Tôn Đức Thắng, xã Hòa Thành... theo kế hoạch do vướng hồ
sơ thủ tục theo quy định) nên kéo theo tổng thu ngân sách đạt thấp so kế hoạch và giảm so cùng kỳ.
26
Trong đó: Thu ngoài quốc doanh 21,874 tỷ đồng, đạt 76,75% dự toán tỉnh giao, đạt 74,91% dự
toán phấn đấu của thị xã, tăng 46,33% so cùng kỳ năm 2020; thu phí lệ phí 3,150 tỷ đồng, đạt 90% dự
toán tỉnh giao, đạt 87,5% dự toán phấn đấu của thị xã, tăng 55,02% so cùng kỳ năm 2020, thu lệ phí trước
bạ 8,327 tỷ đồng, đạt 46,26% dự toán tỉnh giao, đạt 45,5% dự toán phấn đấu của thị xã, giảm 22,97% so
18
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- Dự ước chi ngân sách 307,223 tỷ đồng, đạt 52,81% dự toán tỉnh giao, giảm
31,67% so cùng kỳ năm 2020 (27).
8. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường
- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 12.789,39 m²(28); cấp đổi
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 03 hồ sơ với diện tích 10.338,8 m2. Kiểm tra 04 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. 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 51 giấy.
- Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện 08 công
trình, dự án(29). Điều chỉnh, bổ sung 10 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
- 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; việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quản
lý tài nguyên, khoáng sản là vật liệu xây dựng trên địa bàn thị xã năm 2021. Thành lập
Tổ công tác kiểm tra việc khai thác đất san lấp, đất sét, cát và đá chẻ trên địa bàn thị xã
(30) . Rà soát, đề xuất điều chỉnh, khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia theo
Nghị định số 51/2021/NĐ-CP.

cùng kỳ năm 2020; thu tiền sử dụng đất 2,334 tỷ đồng, đạt 1,46% dự toán tỉnh giao, đạt 1,11% dự toán
phấn đấu của thị xã, giảm 95,89% so cùng kỳ năm 2020.
27
Trong đó: Chi quản lý hành chính 50,898 tỷ đồng, đạt 78,75% dự toán tỉnh giao, giảm 3,37% so
cùng kỳ năm 2020; chi đầu tư phát triển 55,787 tỷ đồng, đạt 28,01% dự toán tỉnh giao, giảm 65,41% so
cùng kỳ năm 2020, chi sự nghiệp kinh tế 30,227 tỷ đồng, đạt 51,96% dự toán tỉnh giao, giảm 28,11% so cùng
kỳ năm 2020.
28
Trong đó: đất ở nông thôn (ONT) 7.138,51 m2 , đất ở tại đô thị (ODT) 2285,45 m2 , đất trồng cây
hàng năm khác (HNK) 3365,43 m2 .
29
(1) Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án: Đường dẫn từ cầu Bến Lớn đi Bãi
Rác và Cụm Công nghiệp Nam Bình 1, xã Hòa Xuân Tây tại xã Hòa Tân Đông (đợt 2) ; (2) P hương án bồi
thường, hỗ trợ và Tái định cư để thực hiện dự án: 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 (đợt 21); (3) Phương
án bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư để thực hiện dự án: Khu dân cư phố chợ Hòa Vinh (đợt 15); (4)
Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư số 8,
thị trấn Hòa Vinh (nay là phường Hòa Vinh) (Đợt 2); (5) Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để
thực hiện dự án: Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà (đoạn qua nhà máy Lọc Dầu) (đợt 40); (6) Phương án
BTHT&TĐC dự án: Kè chống xối lỡ bờ tả sông Bàn Thạch đoạn từ Phú Đa đến cầu Bàn Thạch, thị trấ n Hòa
Vinh (đợt 2); (7) Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án: Đường dẫn từ cầu Bến
Lớn đi bãi rác và cụm công nghiệp Nam Bình 1, phường Hòa Xuân Tây (Đợt 1) và (Đợt 4); (8) Phương
án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện công trình: Hạ tầng khu tái định cư Hòa Tâm thuộc khu
kinh tế Nam Phú Yên, xã Hòa Xuân Đông (Đợt 4).
30
Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh kiểm tra 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.
- 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 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hải Thạch.
- 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
quy định và hướng dẫn hồ sơ xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản theo quy định.
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- Kiểm tra về lĩnh vực môi trường đối với cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị
xã năm 2020. Nghiệm thu 03 panô và 60 bảng tuyên truyền về lĩnh vực môi trường. Thu
gom và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng theo nội dung Kế hoạch số 126/KH-UBND
ngày 31/12/2020 của UBND thị xã về việc thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật
sau sử dụng trên địa bàn. Kiểm tra, hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên
nước. Hướng dẫn kê khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo
Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính Phủ. Phối hợp Sở Tài nguyên và
Môi trường kiểm tra hiện trạng công trình khai thác nước dưới đất của Nhà máy nước Hòa
Xuân Đông. Xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2022 và Tài chính - ngân sách
Nhà nước 3 năm 2022 - 2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp Bảo vệ môi trường trên địa bàn
thị xã. Chỉ đạo các địa phương xử lý thi hài người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARSCoV-2; quản lý, thu gom chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid-19.
9. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập phương án BTHT&TĐC các công trình, dự án (tập
trung chỉ đạo quyết liệt nhằm 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)(31).
Đã phê duyệt phương án BTHT&TĐC cho các đối tượng thuộc 7 công trình, dự án với tổng số
tiền 4.158.558.124 đồng. Tiến hành điều chỉnh, bổ sung, lập phương án, phê duyệt cho các đối tượng
thuộc 9 công trình, dự án với tổng số tiền 552.382.066.370 đồng.
Hiện nay, đang thi công các công trình, dự án:
1. Kè chống xói lở bờ tả sông bàn thạch đoạn từ Phú đa đến cầu Bàn Thạch: Tổng số đối tượng bị
ảnh hưởng: 23 đối tượng. Có quyết định phê duyệt phương án (đợt 1, 2) 14 đối tượng, hộ dân đã nhận tiền
và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
- Các trường hợp còn lại đang hoàn chỉnh để trình thẩm định, phê duyệt. Tuy nhiên quá trình thực
hiện, đã vận động các hộ còn lại bàn giao mặt bằng để thi công đạt 100 %;
2. Cụm xí nghiệp sản xuất An Hưng (phần 05 ha): Có 24 thửa, trong đó có 7 thửa đang tranh
chấp, UBND thị trấn Hòa Hiệp Trung đã xét xong nguồn gốc đất, tuy nhiên có vướng mắc chưa lập được
phương án. UBND thị xã có văn bản gửi Sở NN&PTNT đã được hướng dẫn về đơn giá, chủng loại cây
trồng và loại cây trồng để tính bồi thường (theo văn bản hướng dẫn của Tổ công tác 1036). Tiếp tục lập
giá đất cụ thể để xem xét, thẩm định.
3. Đường từ khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 đến Bắc cầu Đà Nông (giai đoạn 2), đoạn km
15+910.63 - Km 17+70: Tổng số đối tượng là 161 đối tượng. Đã phê duyệt 160/161 đối tượng, gồm: 154
đối tượng đã nhận tiền; 06 đối tượng chưa nhận tiền (trong đó: 02 đối tượng (Trần Văn Bé; Trần Văn Cư)
đủ điều kiện thực hiện cưỡng chế thu hồi đất; đang hoàn thiện hồ sơ thực hiện; 04 đối tượng (Trần Văn
Hải, Trần Văn Tài, Trần Văn Thà, Trần Văn Thiệt) đang chờ kết quả họp xét của UBND phường Hòa
Hiệp Nam về phần tài sản của ông Hải.)
- Còn lại trường hợp hộ ông Nguyễn Quân, Trung tâm có báo cáo số 84/BC-TTPTQĐ ngày
27/7/2021, chờ thông báo kết luận của UBND thị xã để phê duyệt phương án.
4. Nhà máy lọc dầu Vũng Rô: Tổng số đối tượng bị ảnh hưởng 616 đối tượng.
- Đã có quyết định phê duyệt phương án: 466 đối tượng. Trong đó: Đã nhận tiền: 356 đối tượng;
chưa nhận tiền: 110 đối tượng
- Số đối tượng đã lập xong phương án trình Phòng TM&MT thẩm định: 116 đối tượng;
- Còn lại 34 đối tượng chưa lập phương án.
* Hiện nay dự án Nhà máy lọc dầu đã có thông báo UBND tỉnh chấm dứt việc thực hiện dự án.
5. Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà: Tổng số đối tượng bị ảnh hưởng 156 đối tượng.
- Đã phê duyệt phương án: 150 trường hợp, trong đó: Đã thực hiện chi trả và đã nhận tiền BTHT:
79 đối tượng; (04 trường hợp chưa giao mặt bằng); đã thực hiện chi trả tiền nhưng chưa đồng ý nhận tiền
BTHT: 70 đối tượng; 01 đối tượng mới phê duyệt phương án. Sau khi tình hình dịch COVID-19 ổn định,
Trung tâm tiến hành mời dân để thực hiện việc chi trả tiền BTHT&TĐC.
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- Còn lại 06 đối tượng chưa phê duyệt phương án.
6. Hạ tầng Khu TĐC Hòa Tâm thuộc khu kinh tế Nam Phú Yên, xã Hòa Xuân Đông: Số đối
tượng bị ảnh hưởng: 20 đối tượng. Có quyết định phê duyệt phương án 03 đợt (đợt 1, 2, ,4). Trong đó:
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10. Công tác cấp chứng nhận ĐKKD và quản lý Hợp tác xã
- Đã cấp mới 357 trường hợp xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và
hợp tác xã trên địa bàn, tăng 13,69% so năm 2020; chứng nhận đăng ký thay đổi hộ kinh
doanh 98 trường hợp, giảm 13,27% so năm 2020; thông báo ngừng 104 trường hợp, tăng
173,68% so năm 2020; thông báo ngừng hoạt động 51 trường hợp; cấp giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh thành lập mới 01 HTX(32); chứng nhận đăng ký ngừng hoạt động 01
HTX nông lâm nghiệp Huy Hoàng.
- Theo dõi đại hội thường kỳ hợp tác xã năm 2020 được 10/19 HTX; còn lại 02
HTX NN: Hòa Xuân Nam, Nông lâm Huy Hoàng và 07 HTX phi nông nghiệp chưa tiến
hành đại hội thường niên năm 2020 theo quy định.
II. VĂN HÓA, XÃ HỘI
1. Về hoạt động văn hóa, thể thao
- Dự thảo Chương trình hành động của Thị ủy Đông Hòa (khóa XII) về xây dựng hạ
tầng viễn thông, công nghệ thông tin giai đoạn 2021 - 2025, đáp ứng yêu cầu xây dựng
chính quyền điện tử. Phát huy tính năng thông tin, truyền thông và ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước cũng như trong công tác phòng, chống
dịch Covid-19; thực hiện tuyên truyền hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone,
khai báo y tế điện tử và quét mã QR code,…
- Phong trào thi đua, thể dục - thể thao diễn ra hào hứng, sôi nổi. Phát động phong
trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021 - 2025 trong hệ thống
ngành Văn hóa thông tin từ thị xã đến các xã, phường; phát động Cuộc thi viết “Tìm hiểu
kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình”, Cuộc thi sáng tác biểu
trưng (Logo) “quảng cáo sáng tạo Việt Nam”; Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50
năm 2021 trong lực lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi các Trường học TH, THCS trên địa
bàn thị xã,…; tham gia Hội thi trực tuyến “Gia đình đọc sách” tỉnh Phú Yên năm 2021 do
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức, kết quả đạt giải Nhì.
- Công tác kiểm tra và phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp
luật và triển khai thực hiện nghiêm các yêu cầu trong phòng, chống dịch Covid-19 được
tăng cường(33). Xét, công nhận danh hiệu trường học đạt chuẩn văn hóa năm học 2020Đợt 1: 08 đối tượng, đã nhận tiền 05 đối tượng, còn lại 03 đối tượng chưa nhận (Nguyễn Kim, Trần Kim
Trọng, Trần Văn Nhuận). Lý do: Hộ dân ý kiến giá bồi thường thấp. Đợt 2 (09 đối tượng), đợt 3 (03 đối
tượng); đã thực hiện xong việc chi trả tiền bồi thường. Đợt 4 (01 đối tượng) hộ ông Võ Đức Sang; Trung
tâm đang làm thủ tục để mời dân thực hiện việc chi trả tiền BTHT&TĐC.
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HTX NN-DV-KT-KDTH Đèo Cả nông lâm thủy sản Thạch Tuân (thôn Thạch Tuân, xã Hòa
Xuân Đông) và HTX nông nghiệp Công Nghệ Cao (thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam).
Phối hợp Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức kiểm tra việc chấp hành các
quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh lữ hành, hoạt động hướng dẫn
viên du lịch trên địa bàn thị xã (Khách sạn Xuân Thời, KP Phú Thọ, Phường Hòa Hiệp Trung; khách sạn
Mây Hồng, khu phố Phước Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc); tổ chức khảo sát, kiểm tra 03 cơ sơ kinh doanh
dịch vụ du lịch tự phát trên địa bàn thị xã (Sinh thái vườn Suối Mơ và Nguyễn Ái Quốc - thôn Hảo Sơn
Bắc; Sinh thái vườn Huỳnh Chí - thôn Hảo Sơn Nam, xã Hòa Xuân Nam). Phối hợp Thanh tra Sở Thông
tin và Truyền thông tỉnh tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động cung
cấp và sử dụng dịch vụ internet và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại 02 điểm kinh doanh trên địa bàn
thị xã (điểm TCĐTCC Duy Quang, khu phố 2, phường Hòa Vinh và điểm Anh Kỳ, khu phố Phú Hiệp 3,
phường Hòa Hiệp Trung). Đội KTLN 814 thị xã phối hợp địa phương tổ chức 04 đợt kiểm tra các cơ cở
kinh doanh dịch vụ karaoke, điểm truy cập Trò chơi điện tử công cộng, bida, Gym, Zoga… đối với việc
chấp hành kinh doanh theo quy định và tuân thủ việc tạm dừng kinh doanh để phòng, chống dịch Covid19; cấp mới giấy phép cho 01 cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.
33
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2021 cho các trường Mầm Non, Tiểu học, Tiểu học và Trung học cơ sở và Trung học phổ
thông trên địa bàn thị xã(34).
- 9 tháng đầu năm 2021, do tình hình dịch 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 (Bãi Môn, Mũi Điện Đại
lãnh) đã đón 5.700 lượt du khách đến tham quan (không có du khách người nước ngoài).
Hướng dẫn các xã, phường rà soát, đề xuất bổ sung Danh mục kiểm kê di tích trên địa
bàn để làm cơ sở lập hồ sơ khoa khọc đề nghị xếp hạng Di tích; phối hợp với Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh khảo sát, lập hồ sơ khoa học Đình Phú Lễ (thôn Phú Lễ, xã
Hòa Thành) đề nghị công nhận Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh năm 2021.
2. Về thông tin, truyền thông
- Tổ chức tuyên truyền mừng các ngày lễ, Tết, kỷ niệm của đất nước (35); tuyên
truyền đường dài bằng xe lưu động: Thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc;
phòng, chống dịch bệnh Covid-19; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…; in 3.000m2 bạt Hiled để làm các panô
lớn, nhỏ, câu khẩu hiệu và treo 2.800 cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn, hồng kỳ, cờ đuôi
cá; in 2.000 tờ rơi về tuyên tuyền phòng, chống dịch Covid-19 gửi đến các xã, phường.
Các hoạt động thể dục thể thao chỉ mới đạt 35%(36) kế hoạch do tình hình dịch bệnh diễn
biến phức tạp và kéo dài.
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid19 gây ra; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, các điểm kinh
doanh… tạm ngưng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể thao, các điểm
di tích, danh lam thắng cảnh… để tập trung công tác phòng chống dịch bệnh.
- Đã tiếp, phát sóng 1.187 giờ; thực hiện xây dựng, sản xuất và đưa lên sóng phát
thanh 362 chương trình thời sự với 2448 tin và 509 bài có nhiều nội dung phong phú, đa
dạng với thời lượng phát sóng tăng lên nhằm đạt được mục đích tuyên truyền.
3. Giáo dục và đào tạo
- Chất lượng giáo dục tiếp tục chuyển biến tích cực(37). Tỷ lệ học sinh đạt khá, giỏi
được giữ vững và ngày càng nâng cao. Kết quả xét công nhận Tốt nghiệp THCS
Kết quả có 46/49 trường đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 93,87%; tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã, phường phấn đấu xây dựng và giữ vững các danh hiệu “thôn văn
hóa”, “khu phố văn hóa”, “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “phường đạt chuẩn văn minh đô thị”,
“cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2021.
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Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và đón tết Nguyên đán Tân Sửu; tổ chức các hoạt động tuyên
truyền nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia PCBLGĐ, tổ
chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Kế hoạch tổ chức kỷ niệm
76 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và ngày Quốc khánh Nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021); tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn
hóa, kinh doanh du lịch, thể thao trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số: 15&16/CP
của Thủ tướng Chính phủ,…
36
- Tổ chức giải cờ tướng Xuân Tân Sửu năm 2021; tham gia giải cờ tướng tỉnh Phú Yên năm
2021, đạt giải ba toàn đoàn; tổ chức giai vô địch cầu lông cấp thị xã nằm trong chương trình Đại hội
TDTD thị xã Đông Hòa lần thứ V năm 2021 - 2022.
34

Năm học 2020 - 2021, học sinh Đông Hòa tiếp tục đạt giải cao tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp
tỉnh (đạt 04 giải nhất, 16 giải nhì, 29 giải ba, 28 giải khuyến khích). Trong năm học 2020 - 2021, toàn
37
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1775/1780, đạt tỉ lệ 99,7% (so với năm học 2019 - 2020 tăng 0,2%). Có kế hoạch giáo
dục cá nhân đối với một số học sinh khuyết tật học hòa nhập(38).
- 100% các cơ sở giáo dục thực hiện công khai đường dây nóng, số điện thoại của lãnh
đạo đảm bảo đúng quy định, kịp thời tiếp nhận và xử lí các thông tin phản ánh đối với ngành
Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục từng bước ứng dụng công nghệ thông tin
trong tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn, quản lí kết quả học tập của học sinh.
- Đầu tư mua sắm trang thiết bị mầm non đạt chuẩn PCGD mầm non 05 tuổi theo kế
hoạch chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025 cho các
trường mầm non với tổng kinh phí 3,2 tỷ đồng; thực hiện chương trình kiên cố hóa trường
lớp học, xây dựng mới 12 phòng học Trường TH Nguyễn Hữu Dực, 12 phòng học
Trường TH Võ Thị Sáu với tổng kính phí hơn 12 tỷ đồng. Đầu tư nâng cấp, sửa chữa
những hạng mục công trình xuống cấp và xây dựng mới một số cổng, tường rào, sân bê
tông, nhà trực, nhà xe và một số phòng học, bếp ăn bán trú cho các trường với kinh phí
hơn 8,5 tỷ đồng. Huy động từ nguồn vốn xã hội hóa xây dựng mới thư viện, phòng máy
tính và trang thiết bị dạy học tại trường tiểu học Kim Đồng với tổng kinh phí tài trợ 2,6 tỷ
đồng. Các trường thực hiện từ nguồn vốn học phí và vốn tự chủ của đơn vị để nâng cấp,
sửa chữa lại một số phòng học và hạng mục phụ trợ, mua sắm 1.000 bộ bàn ghế học sinh,
giáo viên và đồ dùng thiết bị dạy học với kinh phí khoảng 2,5 tỷ đồng.
- Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhằm từng bước nâng cao chất lượng
giáo dục và đào tạo; xây dựng môi trường sư phạm, xanh, sạch, đẹp, văn minh, nhà vệ
sinh được đảm bảo đạt 100%; học sinh có nước sạch để uống tại trường đạt 100%, nước
uống đảm bảo chất lượng.
4. Y tế
- Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều cố gắng. Dưới
sự lãnh đạo của UBND tỉnh, của Ban Thường vụ Thị ủy, hướng dẫn nghiệp vụ của ngành
Y tế, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19
đạt nhiều kết quả tích cực, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn thị xã cơ bản đã ổn
định; đến ngày 15/9/2021 đã tiến hành tiêm chủng vắc - xin phòng Covid-19 cho 17.840
người; lập Biên bản vi phạm hành chính trong việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 với 845 trường hợp (trong đó: Quyết định xử phạt 820 trường hợp, với số tiền
nộp phạt 1.756.100.000 đồng).
- Xảy ra 38 ca bệnh sốt Dengue/SXH Dengue (39) (so cùng kỳ giảm 239 ca), 02 ổ
dịch bệnh Sốt xuất huyết (40) (so cùng kỳ giảm 11 ổ dịch); 22 ca bệnh Tay - chân -

ngành có 101 cán bộ quản lý, giáo viên có các sáng kiến, giải pháp khoa học sư phạm ứng dụng được công
nhận cấp cơ sở, 02 sáng kiến đề nghị tham gia sáng kiến cấp tỉnh; UBND thị xã tặng giấy khen 12 tập thể và
277 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; công nhận 34 tập thể và 970 cá nhân đạt danh hiệu “lao động
tiên tiến”; 87 cá nhân đạt danh hiệu “chiến sỹ thi đua cơ sở”; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua
xuất sắc cho 01 cá nhân; UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 04 tập thể và công nhận danh hiệu Tập thể
Lao động xuất sắc cho 21 tập thể; tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 88 cá nhân; danh hiệu “chiến sỹ thi đua
cấp tỉnh” 02 cá nhân.
Có 47 học sinh khuyết tật học hòa nhập tại các trường TH, TH&THCS, tỷ lệ 0,5% (tăng 0,1%
so với năm học trước).
39
Trong đó: Hòa Thành: 08 ca, Hòa Tân Đông: 06 ca, Hòa Vinh: 03 ca, Hòa Xuân Tây: 04 ca,
Hòa Xuân Đông: 01 ca, Hòa Xuân Nam: 01 ca, Hòa Tâm: 04 ca, Hòa Hiệp Bắc: 03 ca, Hòa Hiệp Trung:
04 ca, Hòa Hiệp Nam: 04 ca.
38

40

Hòa Xuân Tây: 01, Hòa Tân: 02, Hòa Hiệp Nam: 01, Hòa Hiệp Bắc: 02.
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Công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế được chú trọng(42); công tác dân số
- KHHGĐ được quan tâm(43).
miệng(41).

- Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được tập trung chỉ đạo. Tiến hành
kiểm tra vệ sinh thực phẩm 2944 cơ sở; kết quả có 03 cơ sở vi phạm, buộc tiêu hủy 06
chai Sting loại 330ml; 03 chai Tam Thái Tử loại 500 ml. Duy trì công tác kiểm tra hành
nghề y, dược và mỹ phẩm trên địa bàn thị xã.
- Công tác vận động Nhân dân đóng Bảo hiểm y tế được chú trọng, số người tham
gia BHYT: 98.840 người, đạt 99,7%KH; trong đó: Nhân dân: 38.512; học sinh, sinh viên:
18.710; đối tượng cận nghèo: 3.243.
- Ước đến ngày 30/9/2021, tổng số người tham gia BHXH, BHYT là:
100.786/101.046 người, đạt 99,7 %KH; tăng 2.774 người so cùng kỳ năm trước.Tổng số
thẻ BHYT đã cấp còn giá trị sử dụng đến thời điểm báo cáo 96.600 thẻ (đối tượng bắt
buộc 42.612 thẻ; đối tượng trẻ em 11.751 thẻ).
5. Về lao động, thương binh và xã hội; dạy nghề
- Công tác lao động việc làm và dạy nghề được quan tâm triển khai. Tạo việc làm
mới cho 2.069 lao động (đạt 64,66%KH tỉnh giao, đạt 68,97%KH thị xã giao) và 327/600
lao động việc làm tăng thêm đạt 54,5% chỉ tiêu tỉnh giao. Tổng số lao động tham gia bảo
hiểm xã hội/tổng số lao động tham gia hoạt động kinh tế thường xuyên là 13,07%, đạt
77,34%KH. Phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Sở Giao thông vận tải, Hội đồng hương Phú
Yên và các cơ quan, đơn vị liên quan đưa công dân thị xã từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh
phía Nam về địa phương, tính đến ngày 14/9/2021 gồm 20 đợt/1.550 người (44). Tập trung
triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1088/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú
Yên(45).Tổ chức thi nghề phổ thông cấp THPT năm học 2020 - 2021 cho 1.143 học sinh
khối 11; kết quả có 1.134 học sinh đủ điều kiện đề nghị Sở GD&ĐT cấp giấy chứng nhận
nghề phổ thông.
- Tiếp nhận, phân bổ 144.120kg gạo cứu đói của Chính phủ cho 4.465 hộ gia đình/
9.608 khẩu gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Tiếp nhận, giao 07 con bò do Quỹ Thiện
Tâm hỗ trợ cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phối hợp với UBMTTQVN thị xã và
các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng 07/10 nhà ở cho hộ nghèo, đạt 70%KH.

Hòa Thành: 08 ca, Hòa Tân Đông: 02 ca, Hòa Vinh: 05 ca, Hòa Xuân Đông: 01 ca, Hòa Hiệp
Bắc: 01 ca, Hòa Hiệp Trung: 04 ca, Hòa Hiệp Nam: 01 ca.
42
Tổng số lần khám bệnh tại Trung tâm Y tế là 30.890, đạt 44,13% KH (so cùng kỳ giảm 8,31%);
Trạm Y tế các xã, phường: 68.485, đạt 52,68% KH (so cùng kỳ giảm 26,42%); Hội Đông y thị xã14.693
lượt (so cùng kỳ giảm 8.930 lượt).
41

Tình hình biến động dân số: Tổng số người sinh: 492, số người sinh là con thứ 3 trở lên: 41, tỷ
lệ sinh con thứ 3 trở lên: 8,33%. Tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai: Đình sản: 08, đạt
26,67%KH; Vòng tránh thai: 278, đạt 27,8%KH; Thuốc cấy tránh thai: 0.
44
Trong đó: TP Hồ Chí Minh 17 đợt, Bình Dương 02 đợt, Đồng Nai 02 đợt (01 đợt gộp chung TP.
Hồ Chí Minh).
45
Tính đến ngày 14/9/2021:
* Đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg,
tổng cộng số tiền hỗ trợ là 273.200.000 đồng.
* Đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 1088/QĐUBND 335 đối tượng, số tiề n đề
nghị hỗ trợ là 489.750.000 đồng. Đang đề nghị UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 1088/QĐUBND
452 đối tượng, số tiền đề nghị hỗ trợ là 671.750.000 đồng.
43
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- Thực hiện chi trả tiền trợ cấp và trao tặng quà Tết cho người có công, đối tượng bảo
trợ xã hội và trẻ em(46). Đề nghị Sở LĐ-TB&XH tỉnh giải quyết 112 hồ sơ theo Nghị định
số 31/2013/NĐ-CP (47). Lập danh sách 688 đối tượng chính sách được điều dưỡng năm
2021 gửi Sở LĐ-TB&XH(48). Tổ chức vận động 01 ngày lương đóng góp vào Quỹ Đền
ơn đáp nghĩa thị xã với số tiền 341.282.000 đồng, đạt 113,8%KH. Ban quản lý Quỹ Đền
ơn đáp nghĩa thị xã hỗ trợ kinh phí xây dựng mới nhà ở và sửa chữa nhà ở gồm 11 căn
nhà với tổng số tiền 285.000.000 đồng. Tổ chức chu đáo lễ tang 03 Bà Mẹ VNAH(49).
Thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện.
- Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được chú trọng, nhất là đối với trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn(50). Lập danh sách 06 trẻ em, bệnh nhân khuyết
tật vùng hàm mặt được tham gia khám sàng lọc tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi do Quỹ
Trẻ em Việt Nam hỗ trợ.
III. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH
*Chi trả trợ cấp:
- Trợ cấp hàng tháng cho 415 đối tượng xã hội theo Nghị định 28/2012/NĐ-CP, Nghị định
136/2013/NĐ-CP và Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ (người khuyết tật 164 người; người cao
tuổi 172 người; đơn thân nuôi con nhỏ 01 người; nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng 78 người).
Quyết định trợ cấp mai táng phí cho 293 người. Quyết định thôi hưởng trợ cấp hàng tháng cho 450 người.
Quyết định điều chỉnh trợ cấp cho 134 người.
- Chi trả tiền trợ cấp thường xuyên tháng 02 và tháng 03 trước tết Nguyên đán cho 6.582 đối tượng
xã hội với tổng số tiền 5.033.070.000 đồng; tiền mai táng phí cho 42 người với tổng số tiền 226.800.000
đồng; cho 1.452 đối tượng chính sách với tổng số tiền 4.213.532.000 đồng.
- Chi trả trợ cấp thờ cúng liệt sĩ năm 2021 cho 1.619 người với số tiền 809.500.000 đồng; thực hiện
chi trả trợ cấp thờ cúng liệt sĩ bổ sung năm 2021 cho 06 người với số tiền 3.000.000 đồng. Chi trả chế độ
kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho 05 người với tổng số tiền 2.000.000 đồng.
*Trao tặng quà Tết:
- Thăm, tặng 50 suất quà cho hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
với tổng số tiền 25.000.000 đồng; 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.
- Chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho 228 cụ cao tuổi (tròn 90 tuổi, tròn 100 tuổi và trên 100 tuổi)
với tổng số tiền 166.400.000 đồng.
- Chi tiền quà tết cho đối tượng chính sách 3.147.500.000 đồng. Thăm, tặng 209 suất quà các gia
đình chính sách tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên Đán 2021 với tổng số tiền 101.100.000 đồng.
- Thăm, tặng 50 suất quà với tổng số tiền 25.000.000 đồng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức cấp phát quà tặng của các cấp cho các đối tượng
chính sách nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021) với tổng số tiền
2.305.600.000 đồng.
47
Trong đó: 56 hồ sơ mai táng phí, 13 hồ sơ thờ cúng liệt sĩ, 43 hồ sơ thay tên thờ cúng liệt sĩ; 04
hồ sơ mai táng phí theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg; 02 hồ sơ mai táng phí theo Quyết định
62/2011/QĐ-TTg; 01 hồ sơ mai táng phí theo Nghị định 150/2016/NĐ-CP; 01 hồ sơ mai táng phí theo
Quyết định 290/2005/QĐ-TTg; 01 hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với con của
người có công với cách mạng; 03 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ tuất liệt sĩ đối với con liệt sĩ sống cô đơn
không nơi nương tựa được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng; 01 hồ sơ đề nghị hưởng
chế độ tuất liệt sĩ đối với con liệt sĩ bị khuyết tật nặng.
48
Trong đó: Điều dưỡng tập trung trong tỉnh 99 người; điều dưỡng tập trung ngoài tỉnh 40 người;
điều dưỡng tại gia đình 549 người
49
Mẹ Nguyễn Thị Tú - Hòa Vinh; mẹ Nguyễn Thị Thục - Hòa Hiệp Nam; mẹ Mai Thị Ở - Hòa Hiệp Bắc.
50
100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các xã, phường được chăm sóc, trợ giúp. Tặng 100 suất
quà với tổng số tiền 20.000.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân ngày Quốc tế thiếu
nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2021. Phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Phú Yên tặng
quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong Gala “Đom đóm vào xuân” năm 2021.
46
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1. Về quốc phòng
- Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được tăng cường, giữ vững ổn
định. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ thị xã đến cơ
sở, bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm và các sự kiện chính trị, kinh tế,
văn hóa quan trọng diễn ra ở địa phương.
- Tổ chức xây dựng lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên
đảm bảo đúng kế hoạch và chất lượng. Tham gia tập huấn và tổ chức tập huấn theo kế
hoạch. Giao quân năm 2021 đảm bảo an toàn, đúng kế hoạch và đạt 100% chỉ tiêu (51).Tổ
chức đăng ký thực lực thanh niên tuổi 17 (52); đăng ký, quản lý chặt chẽ nam công dân
trong độ tuổi phục vụ tại ngũ. Tiếp nhận 230 quân nhân hoàn thành nhiệm vụ về địa
phương. Theo dõi, hướng dẫn Hội đồng NVQS các xã, phường tiến hành xét duyệt
chính trị chính sách chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2022 đạt chất lượng.
- Triển khai thực hiện Đề án “Bảo đảm quốc phòng” giai đoạn 2021 - 2025 của
UBND tỉnh phù hợp với khả năng của thị xã theo đúng lộ trình. Tiếp tục rà soát công tác
quản lý tàu thuyền(53) theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP, 130/2016/NĐ-CP của Chính
Phủ và Nghị định hợp nhất số 01/NĐHN-BQP của Bộ Quốc phòng. Chuẩn bị tổ chức
diễn tập chiến đấu phòng thủ đối với phường Hòa Hiệp Bắc và Hòa Hiệp Trung.
- Quy hoạch đất quốc phòng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp
các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ đất quốc phòng. Thường xuyên kiểm tra các công
trình chiến đấu hiện có. Tổ chức sửa chữa nâng cấp và nghiệm thu công trình quân sự Bót
Ba Túy/Đèo Cả đưa vào sử dụng (185.000.000 đồng).
- Tổ chức tổng kết công tác giáo dục QP&AN giai đoạn 2015 - 2020, triển khai công
tác giáo dục QP&AN giai đoạn 2021 - 2025 chặt chẽ. Tổ chức gặp mặt nhân dịp 75 năm
Ngày truyền thống LLVT thị xã Đông Hòa (01/4/1946 - 01/4/2021).
- Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới biển trên
địa bàn thị xã(54). Thực hiện tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý đối tượng người
nước ngoài. Tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền
biển, đảo và bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới biển năm 2020.
2. Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
- Công tác đảm bảo ANCT được tăng cường(55). Trong 9 tháng đầu năm, phát hiện,
tiếp nhận 37 vụ(56) (giảm 07 vụ so với cùng kỳ); làm bị thương 08 người, thiệt hại tài sản
Tổ chức giao 255 thanh niên cho 06 đầu mối đơn vị (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).
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976 thanh niên, đạt 0,79% so với dân số.
53
Hiện đang quản lý 11 tàu thuyền dân sự trong kế hoạch huy động, chính thức: 07; dự bị: 04; nhân
lực: Mỗi tàu thuyền gồm 11 thành viên.
54
Công tác kiểm tra giám sát Biên phòng phát hiện và xử phạt VPHC 02 phương tiện với số tiền 05
triệu đồng (2.500.000đ/01 phương tiện) do có hành vi vi phạm điểm b, khoản 3, điều 8 Nghị định số
96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ
biên giới quốc gia. Sự cố, tai nạn trên biển: 05 vụ/ 04 phương tiện làm chết 01 người, chìm 03 phương tiện tàu
cá, thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.
55
Có 04 lượt đoàn/77 người nước ngoài, 03 lượt Việt kiều, 32 lượt người nước ngoài đăng ký tạm
trú trên địa bàn, phát hiện 02 trường hợp người Trung Quốc đến địa phương hoạt động sai mục đích, đã
chuyển vụ việc đến Công an tỉnh giải quyết theo thẩm quyền.
56
13 vụ trộm cắp tài sản, 01 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 01 vụ cướp tài sản, 01 vụ cố ý làm hư
hỏng tài sản, 06 vụ cố ý gây thương tích, 01 vụ cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản, 01 vụ dâm
ô đối với người dưới 16 tuổi, 01 vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi, 02 vụ đánh bạc, 01 vụ
tham ô tài sản, 01 vụ buôn bán hàng cấm, 01 vụ vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, 03 vụ
51
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khoảng 600.000.000 đồng. VPPL ở cơ sở chưa đến mức truy cứu TNHS xảy ra 108 vụ
(giảm 45 vụ so với cùng kỳ); Công an xã, phường đã xác minh làm rõ, củng cố hồ sơ xử
lý 104/108 vụ.
- Tai nạn giao thông đường sắt: không xảy ra (giảm 01 vụ, 01 người chết so với
cùng kỳ năm 2020). Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 12 vụ, làm chết 05 người, bị
thương 07 người, thiệt hại tài sản khoảng 225.000.000 đồng (giảm 09 vụ, 12 người chết,
03 người bị thương so cùng kỳ năm 2020) (57). Xảy ra 04 vụ cháy (tăng 01 vụ so cùng kỳ
2020), thiệt hại tài sản khoảng 3.700.000.000 đồng.
- Kiểm tra điều kiện về ANTT, công tác PCCC, CNCH tại 04 chợ, 25 trường học,
88 lượt cơ sở kinh doanh, 04 nhà ở kết hợp kinh doanh và các điểm bầu cử, phát hiện 10
trường hợp vi phạm, phạt tiền 28.650.000 đồng. Xử phạt VPHC 40 trường hợp vi phạm
về công tác cư trú, phạt tiền 8.000.000 đồng. Phát hiện 01 đối tượng có hành vi sử dụng
súng tự chế; xử phạt VPHC 3.000.000 đồng; phối hợp tiếp nhận, thu gom xử lý 02 quả
đạn pháo, 02 quả đạn M79 và 01 vật thể lạ (tình trạng rỉ sét) do người dân phát hiện.
- Tổ chức 08 lượt tuyên truyền pháp luật về TTATGT cho 3.324 cán bộ, giáo viên,
học sinh và phụ huynh, 35 lái xe máy gặt, máy kéo; giáo dục đặc biệt 129 trường hợp
thanh, thiếu niên vi phạm TTATGT; tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về
TTATGT đường bộ, đường thủy nội địa đối với 48 nguời làm nghề xe ôm, taxi, 06 chủ
garage sửa chữa mô tô, 22 chủ bè kinh doanh dịch vụ.
- Tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT đường bộ, đường thủy nội
địa, trật tự công cộng phát hiện, lập biên bản 885 vụ vi phạm, tạm giữ 451 phương tiện;
xử phạt VPHC 1.007 vụ/1.038 cá nhân (phạt tiền 1.007 cá nhân/1.550.671.000 đồng,
cảnh cáo 31 cá nhân, tước có thời hạn 171 GPLX).
IV. VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY, NỘI VỤ; CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Công tác tổ chức bộ máy, nội vụ
- Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình; nâng lương,
chuyển ngạch, giải quyết chế độ hưu trí kịp thời cho cán bộ, công chức theo phân cấp
quản lý cán bộ (58). Xếp loại chính quyền cơ sở năm 2020. Quyết định phân hạng Trường

tàng trữ trái phép chất ma túy, 03 vụ mua bán trái phép chất ma túy, 01 vụ mua bán trái phép chất ma túy,
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
57
Nguyên nhân: 08 vụ không chú ý quan sát, 02 vụ không tuân thủ quy định về tốc độ, 01 vụ
chuyển hướng không nhường đường, 01 vụ đang điều tra.
58
Quyết định nâng lương trước thời hạn đối với viên chức giáo viên đã có thành tích xuất sắc
trong thực hiện nhiệm vụ: 14 người; nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đã có thông báo nghỉ hưu: 09
người; Nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH: 37 người; nâng lương thường xuyên đợt 1/2021: 289 người;
Quyết định xếp lương: 02 người; Quyết định xếp phụ cấp chức vụ: 01 người; nâng bậc lương thường xuyên
nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ: 02 người; nâng phụ
cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức giáo viên nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 143/2020/NĐCP ngày 10/12/2020 của Chính phủ: 04 người; nâng phụ cấp thâm niên vượt khung: 10 người; nâng % phụ
cấp thâm niên nhà giáo đối với 08 giáo viên sắp nghỉ hưu. Thông báo nghỉ hưu đối với công chức, viên
chức, nhân viên và viên chức giáo viên các trường 29 người.
- Quyết định tuyển dụng 10 viên chức trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2020; Quyết
định điều động, nhận công tác mới 01 trường hợp; Quyết định giao biên chế công chức, viên chức, hợp
đồng 68/CP cho các cơ quan, đơn vị năm 2021; Quyết định điều động và bổ nhiệm lại các chức danh
Trưởng, Phó của cơ quan, đơn vị 16 người; Quyết định giải quyết cho thôi việc đối với công chức cấp xã
22 người. Quyết định giao bổ sung biên chế công chức cho Văn phòng HĐND và UBND thị xã; trưng tập
viên chức Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh đến nhận công tác tại Phòng Văn hoá và Thông
tin; điều chỉnh mức phụ cấp chức vụ theo đúng quy định 01 trường hợp. Xác nhận phụ cấp kiêm nhiệm,
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THCS, TH, TH&THCS, Mầm non thuộc Phòng GD & ĐT, năm học 2020 - 2021. Ban
hành 61 Quyết định kiện toàn, thành lập, thay thế thành viên các Tổ công tác, Ban chỉ
đạo, Hội đồng… giúp việc UBND thị xã. Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng những người
hoạt động không chuyên trách phường Hòa Hiệp Nam. Chỉ đạo quyết liệt trong việc triển
khai các Kết luận Thanh tra(59).
- Công tác thi đua - khen thưởng được quan tâm đúng mức, tạo động lực thi đua
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (60). Quyết định bãi bỏ điểm c khoản 11 Điều 3 Quy
chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thị xã. Hoàn chỉnh các thủ tục trình UBND
tỉnh khen thưởng thành tích năm học 2020 - 2021. Đề nghị UBND tỉnh và các cấp khen
thưởng thành tích năm 2020 (61). Xây dựng và ban hành Kế hoạch bồi dưỡng và nhân điển
hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch phát động phong trào thi đua hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025).
- Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn thị xã(62).Tình
hình các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thị xã diễn ra ổn định, chấp hành tốt việc phòng,
chống dịch bệnh Covid-19. Thăm, tặng 35 xuất quà cho các cơ sở tôn giáo, chức sắc,
chức việc(63) nhân dịp tết Nguyên Đán 2021. Tổ chức tiêm vắc-xin Covid-19 cho 65
người ở các cơ sở tôn giáo.
cán bộ không chuyên trách khu phố ở các xã, phường 08 người; phụ cấp thâm niên nghề cho giáo viên
sắp đến tuổi nghỉ hưu: 06 người.
- Đề nghị Sở Nội vụ quyết định bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lương cho 10 viên chức
; xác nhận Danh sách nâng ngạch lương, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, giáo viên đã có
quyết định nghỉ hưu, xếp lương đối với 04 trường hợp.
59
Chỉ đạo tổ chức kiểm điểm và đề nghị, yêu cầu kiểm điểm đối với các cá nhân có liên quan theo Kết
luận số 02/KL-UBND ngày 07/7/2021; Kết luận số 03/KL-UBND ngày 07/7/2021, Kết luận số 05/KL-UBND
ngày 05/8/2021, Kết luận số 08/KL-UBND ngày 22/12/2020, Kết luận số 09/KL-UBND ngày 31/12/2020,
của UBND thị xã.
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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. Tặng giấy khen cho
07 tập thể và 13 cá nhân có thành tích thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 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. Khen
thưởng thành tích năm học 2020 - 2021…
61
Đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cho 01 tập thể, 01 cá nhân về thực hiện Nghị định
03/2019/NĐ-CP của Chính phủ; tặng cờ thi đua xuất sắc cho 05 tập thể; công nhận danh hiệu tập thể
LĐXS cho 02 tập thể, tặng bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân; tặng bằng khen cho 02 tập thể và 03
cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thủ tướng Chính phủ tặng, truy tặng kỷ niệm chương cho
những người hoạt động hoặc tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày cho 31 cá nhân. Đề nghị Thủ tướng
Chính Phủ tặng bằng khen cho 01 cá nhân, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 04 tập thể, tập thể
LĐXS cho 02 tập thể, công nhận CSTĐ cấp tỉnh cho 02 cá nhân; tặng bằng khen cho 04 tập thể và 29 cá
nhân có thành tích trong năm học 2020 - 2021.
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Báo cáo tình hình công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh
Tý năm 2020. Hướng dẫn việc tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp QLNN về tôn giáo”. Đăng ký danh
sách tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo
năm 2020. Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị
đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Hướng dẫn tổ chức phật đản PL
2564-DL 2020 trên địa bàn thị xã. Làm việc chùa Hải Tràng, Hòa Hiệp Trung về tình hình người hướng dẫn
sinh hoạt tôn giáo theo văn bản của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã. Báo cáo tình hình trước,
trong và sau lễ phục sinh năm 2020; tình hình tổ chức lễ Vu lan báo hiếu PL 2564-DL 2020; tình hình
phòng, chống dịch Covid -19 trong các tổ chức tôn giáo
63
Cụ thể: Phật giáo 22 xuất; Công giáo 03 xuất; Tin lành 03 xuất; Cao đài 01 xuất; Phật đường
Nam tông Minh Sư Đạo 01 xuất; các cá nhân chức sắc, chức việc 05 xuất.
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2. Công tác cải cách hành chính
- Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được nhiều chuyển
biến. Công bố 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. Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm
2020 của UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã(64). Thành lập, kiện toàn Đoàn kiểm
tra công vụ và công tác cải cách hành chính năm 2021. Tổ chức 05 lượt kiểm tra đột xuất
việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường; qua
kiểm tra phát hiện 03 công chức UBND xã Hoà Tâm vi phạm giờ giấc làm việc.
- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động của Thị uỷ
về nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ
doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp
lần thứ tư. Phối hợp Sở Nội vụ nghiệm thu công tác Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.
- Hướng dẫn UBND các xã, phường tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số Cải cách hành
chính năm 2020 và cung cấp các tài liệu kiểm chứng có liên quan phục vụ công tác thẩm
định, chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của UBND các xã, phường. Công
khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xây dựng quy chế đánh giá mức độ
hoàn thành nhiệm vụ các Trưởng phòng, ban và Chủ tịch UBND các xã, phường.
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được quan
tâm(65).
3. Công tác Hội; Văn thư - Lưu trữ; Dân vận
- Thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh, Sở Nội vụ cho phép thành lập Hội Làm vườn
(để khắc con dấu) và cho phép Đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2024. Xin ý kiến thực hiện chi
trả chế độ thù lao tháng 4 và tháng 5 đối với Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh
niên xung phong thị xã. Chỉ đạo các tổ chức hội hoạt động trên địa bàn thị xã và UBND
các xã, phường về việc tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đại biểu do tình hình dịch
Covid- 19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn. Rà soát, báo cáo thống kê số liệu và đề
xuất chế độ, chính sách đối với TNXP tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng
kinh tế giai đoạn sau năm 1975.
- Ban hành Kế hoạch Văn thư - Lưu trữ năm 2021; thực hiện công tác quản lý nhà
nước về thanh niên năm 2021. Ban hành Quyết định Quy chế công tác văn thư, lưu trữ và
Quyết định quy định Bảng thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của
UBND thị xã Đông Hòa. Cử 17 công chức, viên chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng
nghiệp vụ công tác soạn thảo, ban hành văn bản; lập hồ sơ điện tử, lưu trữ điện tử; chỉnh
lý tài liệu.
- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021; nâng cao hiệu
quả công tác dân vận các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp.
Kết quả, 02 đơn vị loại Khá (Hòa Thành, Hòa Tân Đông), 08 đơn vị còn lại loại Trung bình.
Gửi Sở Nội vụ văn bản đăng ký chuyên ngành đào tạo sau đại học và thu hút các cơ quan, đơn
vị, địa phương năm 2021; đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; chỉ đạo các cơ
quan, đơn vị và UBND các xã, phường đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
giai đoạn 2022 - 2026.
Cử 14 cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lập hồ sơ lưu trữ trên môi trường mạng; 03 công
chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về CCHC qua mạng và tham gia lớp học trực tuyến; 39 người tham gia lớp
bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2021; cử 04 công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng
lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Triệu tập 02 cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch
chuyên viên năm 2021 tại Trường Chính trị tỉnh Phú Yên.
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V. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ
1. Công tác tư pháp
Công tác Tư pháp có chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật và hòa giải cơ sở tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. Nâng cao chất
lượng thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hộ tịch, chứng thực; thực hiên tốt công
tác Hộ tịch, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền(66). Công tác kiểm
tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thị xã Đông Hòa được quan tâm(67); công
tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được chú trọng (68), tổ chức Hội
nghị tổng kết công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và triển
khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 vào ngày
25/3/2021 với sự tham dự của 150 đại biểu. Hướng dẫn, triển khai công tác phổ biến,

giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng xã, phường đật chuẩn tiếp cận pháp
luật đúng theo quy định; tổ chức họp xét đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận
pháp luật năm 2020.
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 9 tháng đã thực hiện 07 cuộc thanh, kiểm tra(69), trong đó 04 cuộc theo
kế hoạch và 03 cuộc đột xuất, giảm 50% so với kì trước. Kết quả, đã kết thúc 05 cuộc
thanh tra và ban hành 6 kết luận(70). Qua thanh tra, đã kiến nghị thu hồi 02 giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất; kiểm điểm đối với 01 tập thể và 21 cá nhân.
Cấp trích lục thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân: 58 trường hợp; ghi chú kết hôn: 01
trường hợp (01 nam người Trung Quốc); đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài: 02 trường hợp (01 nam
quốc tịch Nhật Bản; 01 nam là công dân Việt Nam thường trú tại Hoa Kỳ); chứng thực sao y từ bản chính
các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài và tiếng Việt: 130 lượt, thu lệ phí: 347.000 đồng.
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Ban hành Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND thị xã về việc công bố danh
mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2020 thuộc trách nhiệm rà soát của Ủy
ban nhân dân thị xã Đông Hòa; Kế hoạch số 14/KH-UBND, ngày 25/01/2021 của UBND thị xã thực hiện
công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thị xã Đông Hòa năm 2021; Công văn số
2978/UBND-TP ngày 02/6/2021 của UBND thị xã về việc báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp, xây dựng
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và phản ánh các khó khăn, vướng mắc về thể chế liên quan đến cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất, về giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng, về bảo
vệ môi trường biển, về phòng cháy và chữa cháy; Công văn số 4730/UBND-TP ngày 19/8/2021 của UBND
thị xã về việc triển khai Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp; Công văn số
5024/UBND-TP ngày 01/9/2021 của UBND thị xã về việc danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc
thẩm quyền HĐND, UBND thị xã ban hành đang còn hiệu lực.
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Ban hành 15 văn bản hướng dẫn, triển khai công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo
dõi thi hành pháp luật; 30 văn bản triển khai thực hiện và hướng dẫn công tác xử lý vi phạm hành chính
và theo dõi thi hành pháp luật.
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Kỳ trước chuyển sang: 05, triển khai trong kỳ: 02 cuộc.
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(1) Kết luận số 08/KL-UBND ngày 22/12/2020 về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch
UBND các xã, phường trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. (2)
Kết luận số 09/KL-UBND ngày 31/12/2020 về việc thanh tra việc thực hiện pháp luật 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. (3) Kết luận số 02/KL-UBND ngày 07/7/2021 về việc thanh tra cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Ngô Thị Ba, tại khu phố Thọ Lâm, phường Hòa Hiệp Nam. (4)
Kết luận số 03/KL-UBND ngày 07/7/2021 về việc thanh tra cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của
hộ ông Hồ Xuân Nhân, vợ Trần Thị Mỹ Ly, tại khu phố Thọ Lâm, phường Hòa Hiệp Nam. (5) Kết luận
số 04/KL-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa Kiểm tra việc cấp đất và thu tiền
của Ban nhân dân khu phố Đa Ngư, phường Hòa Hiệp Nam. (6) Kết luận số 05/KL-UBND ngày
05/8/2021 của Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa về kết quả thanh tra việc giao đất và thu tiền sử dụng đất
của nhà nước đối với các hộ dân thuộc Khu tái định cư Hầm đường bộ Đèo Cả, xã Hòa Xuân Nam.
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Tổng số lượt tiếp công dân là 210 lượt (71), số người được tiếp là 241 người; số vụ
việc là 210 vụ (tiếp lần đầu là 195 vụ, tiếp nhiều lần là 15 vụ); tổng số đơn nhận được qua
tiếp công dân là 74 đơn/tổng số vụ việc được tiếp là 210 vụ; trong đó có 12 đơn khiếu
nại, 62 đơn phản ánh, kiến nghị và không có đơn tố cáo; thuộc thẩm quyền có 68 đơn/192
vụ việc; không thuộc thẩm quyền có 06 đơn/06 vụ việc.
Tổng số đơn tiếp nhận là 235 đơn (kỳ trước chuyển sang là 26 đơn, tiếp nhận trong
kỳ là 209 đơn) trong đó: Số đơn đủ điều kiện xử lý là 233 đơn và 02 đơn không đủ điều
kiện xử lý (54 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo và 177 đơn kiến nghị, phản ánh); đã giải
quyết 218 đơn và đang giải quyết 15 đơn.
a) Công tác giải quyết đơn khiếu nại: Tổng số đơn đang giải quyết 13 đơn (kỳ trước
chuyển sang là 11 đơn, tiếp nhận trong kỳ là 02 đơn), đã tham mưu Chủ tịch UBND thị xã ra
Quyết định giải quyết khiếu nại 04 đơn(72); 09 đơn(73) còn lại, các Tổ xác minh giải quyết
khiếu nại đã có báo cáo kết quả xác minh cho Lãnh đạo UBND thị xã, hiện đang chờ các cơ
quan liên quan phối hợp giải quyết.
b) Công tác giải quyết tố cáo: Có 02 đơn từ kỳ trước chuyển sang, trong đó, có 01 đơn
đã được giải quyết và tham mưu UBND thị xã ban hành Kết luận số 06/KL-UBND ngày
05/8/2021 về việc tố cáo của công dân đối với ông Võ Nguyên Thái, nội dung tố cáo sai; còn 01
đơn tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Hoàng Oanh - Phó Chủ tịch UBND phường
Hòa Hiệp Bắc, Tổ xác minh đã có báo cáo gửi Chủ tịch UBND thị xã xem xét và chỉ đạo
thực hiện.
3. Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về thanh tra;
phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được các cấp, các ngành chú trọng thực hiện,
tập trung vào tuyên truyền các văn bản như: Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ
Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê
khai tài sản; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãng
đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số
09/CT-UBND ngày 26/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác phát hiện,
xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 882/UBND ngày 17/4/2014
về việc triển khai đến Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày
03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và
kiểm soát việc kê khai tài sản; Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 21/11/2019 về triển khai
thực hiện Quyết định số 861/QĐ-UBND 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” trên địa bàn huyện Đông Hòa (nay là thị xã).

Số lượt tiếp thường xuyên là 96 lượt, số lượt tiếp định kỳ là 114 lượt.
Quyết định số 2727/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại đối với
ông Đỗ Như Hoàng, trú tại phường Hòa Vinh; Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 về việc
giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Phạm Văn Mười, trú tại phường Hòa Xuân Tây; Quyết định số
2038/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 về việc giải quyết khiếu nại lần hai đối với bà Đinh Thị Thanh Thúy; Quyết
định số 2503/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại đối với ông Trương Minh
Trí, trú tại phường Hòa Hiệp Nam.
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1. Ông Đào Khắc Bá, trú tại phường Hòa Hiệp Nam; 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc, trú tại phường
Hòa Vinh;3. Ông Lê Kim Long, trú tại phường Hòa Hiệp Bắc; 4. Ông Lê Văn Diệm, trú tại phường Hòa
Hiệp Bắc; 5. Ông Nguyễn Khả Tuấn, trú tại phường Hòa Hiệp Bắc; 6. Ông Huỳnh Thanh Binh, trú tại
phường Hòa Vinh; 7. Bà Huỳnh Thị Kim Phương, trú tại phường Hòa Vinh; 8. Ông Hoàng Hữu Đức, trú t ại
xã Hòa Tâm; 9. Bà Trần Thị Tuyết Hoan, trú tại xã Hòa Tâm.
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Trong 09 tháng đầu năm 2021, UBND thị xã thường xuyên quan tâm đến công tác
tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về thanh tra; phòng, chống
tham nhũng qua đài phát thanh, các buổi tiếp công dân thường xuyên, định kỳ.
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 9 tháng năm 2021: 837 việc phải thi hành (229 việc
cũ chuyển sang, 608 việc thụ lý mới); trong đó 127 việc chưa có điều kiện thi hành, 710
việc có điều kiện thi hành (đã thi hành xong 519 việc; chuyển kỳ sau 318 việc). Tổng số
tiền phải thi hành: 29.904.616.000 đồng (năm cũ chuyển sang: 20.904.446.000 đồng; thụ
lý mới: 9.000.170.000 đồng); trong đó số tiền có điều kiện thi hành: 23.829.550.000
đồng; số tiền chưa có điều kiện: 6.075.066.000 đồng; thi hành xong: 5.574.391.000 đồng;
còn lại 3 tháng cuối năm: 24.330.225.000 đồng.
ĐÁNH GIÁ CHUNG
Đại dịch Covid-19 đã tạo ra nhiều thay đổi lớn chưa từng có, gây ảnh hưởng tiêu
cực đến đời sống của nhân dân cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an
ninh trên toàn thị xã. Tuy nhiên, nhờ sự kiên quyết, nhất trí cao trong lãnh đạo, chỉ đạo
của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, cùng sự đồng lòng, chung tay của toàn Đảng, toàn
quân và toàn dân Thị nhà, đến nay, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát; tình hình
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh bước đầu đi vào ổn định và có một số mặt phát
triển. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo an toàn, dân chủ, đúng pháp luật. Tập trung xây dựng
kế hoạch của UBND thị xã triển khai các CTHĐ, Nghị quyết của Thị ủy, Ban Thường vụ
Thị ủy về cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII. Công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 được ưu tiên, nhất là bước vào khoảng thời gian quý III/2021.
Triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế tuy không có
nhiều ảnh hưởng nhưng sang quý III (thời điểm dịch bùng phát) thì chỉ phát triển ở mức
ổn định, cầm chừng. Thời tiết thuận lợi nên lúa Đông Xuân được mùa, khai thác thủy sản
cũng cho hiệu quả kinh tế cao. Các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, Hòa
Hiệp 2 tiếp tục sản xuất ổn định.
Hoạt động văn hóa - giáo dục đạt nhiều kết quả tích cực; ngành giáo dục đã triển
khai tốt các kế hoạch dạy và học trực tuyến; chính sách an sinh xã hội được triển khai
thực hiện kịp thời, đúng quy định. Các nhiệm vụ về chăm sóc người có công, bảo vệ chăm
sóc trẻ em, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, cứu trợ xã hội, bình đẳng giới được quan tâm triển
khai. Công tác khám - chữa bệnh cơ bản đảm bảo nhu cầu của người dân; các chương
trình y tế quốc gia phòng, chống dịch bệnh triển khai đồng bộ, kịp thời, mang lại kết quả
khả quan trong khống chế dịch bệnh.
Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng; một số
vụ việc qua thanh tra được Kết luận, thể hiện tính kiên quyết trong xử lý sai phạm, thẳng
thắn chỉ ra và nhìn nhận khuyết điểm để rút kinh nghiệm về sau. Tình hình an ninh trật tự,
an toàn xã hội được cải thiện; kết quả điều tra phá án đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.
Công tác tổ chức, bộ máy chính quyền tiếp tục được kiện toàn. Quốc phòng, an ninh
chính trị tiếp tục được giữ vững và tăng cường.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, nguyên
nhân như sau:
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Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện "mục tiêu kép", vừa quyết liệt phòng
chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế xã hội, với quyết tâm đạt
kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 đã xảy ra trên địa bàn, diễn biến phức tạp
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.
1. Tồn tại, hạn chế
- Nhiều nhiệm vụ, công việc của UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã giao triển
khai thực hiện không đúng tiến độ yêu cầu, tỷ lệ số nhiệm vụ thực hiện trễ hạn còn khá
nhiều. Công tác kiểm tra quản lý của các ngành, địa phương về kỷ luật, kỷ cương hành
chính chưa thường xuyên, chưa đáp ứng yêu cầu của Thị ủy, UBND thị xã giao.
- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu đạt thấp so với kế hoạch nhất (tốc độ
tăng giá trị sản xuất, thu ngân sách nhà nước, tổng vốn đầu tư). Việc tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc trong công tác Bồi thường hỗ trợ & Tái định cư tuy được chỉ đạo kiên quyết
nhưng tiến độ vẫn còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành cũng như khởi công mới
của một số dự án, công trình.
- Việc thực hiện cải cách hành chính ở một cố đơn vị, địa phương chưa thực sự
quyết liệt, sâu sát. Tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
của đội ngũ cán bộ, công chức chưa đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, người dân.
- Công tác quản lý Nhà nước trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý rừng
vẫn còn hạn chế. Nhiều vụ việc vi phạm trên lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng đã xảy ra
thời gian qua còn tồn tại dây dưa, kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm gây ra tiền lệ xấu
trong thực thi nhiệm vụ. Một số địa phương để xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm đất
Nhà nước quản lý để xây dựng nhà ở, công trình nhưng chậm xử lý và xử lý chưa kiên
quyết; tình trạng xây dựng nhà ở không phép, trái phép vẫn còn tiếp diễn.
- Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo còn chậm; một số trường
hợp khiếu nại kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm, nhất là trên lĩnh vực đất đai, bồi
thường, giải phóng mặt bằng. Triển khai thực hiện một số kết luận tiếp công dân và quyết
định xử lý sau thanh tra chưa nghiêm.
2. Nguyên nhân
a) Nguyên nhân khách quan
- Tình hình dịch bệnh Covid-19 ở một số địa phương trong nước bùng phát trở lại
và lan rộng. Đặc biệt vào cuối tháng 6/2021, dịch bệnh Covid-19 đã xảy ra trên địa bàn
thị xã Đông Hòa với diễn biến phức tạp, khó lường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình
hình phát triển kinh tế - xã hội của toàn thị xã.
- Tình hình thu ngân sách gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19; Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ quy định việc gia hạn
thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và
tiền thuê đất ảnh hưởng đến nguồn thu 6 tháng đầu năm của thị xã; chưa tổ chức bán đấu
giá quyền sử dụng đất các khu dân cư trên địa bàn (do đang trong thời gian hoàn thành
các thủ tục pháp lý theo quy định).
- Trên địa bàn thị xã cùng lúc triển khai nhiều công trình, dự án của tỉnh và của địa
phương, trong khi nguồn nhân lực ngày càng thiếu hụt. Nghị định số 94/2019/NĐ-CP
ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về
giống cây trồng và canh tác đã làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình, bán đấu
giá quyền sử dụng đất các khu dân cư trên địa bàn.
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- Nhiều vướng mắc, chồng chéo trong quy định của pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh
vực quản lý đất đai gây khó khăn trong việc triển khai các dự án.
b) Nguyên nhân chủ quan
- Một số Thủ trưởng các phòng, ban ngành chưa thực hiện hết trách nhiệm của người
đứng đầu. Công tác phối hợp trong giải quyết công việc giữa các ngành chức năng, địa
phương chưa chặt chẽ; việc tham mưu UBND thị xã, trong nhiều trường hợp còn mang
tính chung chung, chưa giải quyết trực tiếp được vấn đề. Ý thức, nhận thức, thái độ và
trách nhiệm một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao.
- Công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân về đất
đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, khoáng sản còn có mặt hạn chế. Công tác phổ
biến, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của các phòng chuyên môn cho các xã, phường
chưa kịp thời, thường xuyên.
- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và các địa phương có dự án trong việc bồi
thường, GPMB và thu hồi đất chưa đồng bộ, nhịp nhàng; công tác xét nguồn gốc đất gặp
nhiều khó khăn; người dân không chịu nhận tiền bồi thường…
- Công tác kiểm tra, phát hiện sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây
dựng, môi trường, khoáng sản (đất, đá, cát...) ở một số xã, phường chưa kịp thời; việc xử lý
sai phạm có nơi chưa kiên quyết; việc lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính nhiều trường
hợp không đúng quy định, còn nhiều thiếu sót, kéo dài thời gian.
- Đội ngũ làm công tác quản lý trật tự xây dựng từ thị xã đến các xã, phường còn
thiếu và yếu.
Phần II
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 3 THÁNG CUỐI NĂM 2021
I. LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Về nông - lâm - thuỷ sản
a) Trồng trọt: Chỉ đạo các HTX.DV NN TH thu hoạch dứt điểm lúa vụ Hè Thu 2021
và chuẩn bị mọi điều kiện để sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2021 - 2022; hướng dẫn các
HTX nông nghiệp vận động nông dân trồng, chăm sóc, thu hoạch cây màu, cây công
nghiệp dài ngắn ngày,… Triển khai mô hình trồng thử nghiệm các giống lúa chất lượng
vụ Đông Xuân 2021 - 2022, quy mô 30 ha. Tổ chức tổng kết công tác ngành nông nghiệp
năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022.
b) Chăn nuôi; thú y: Xây dựng kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp lĩnh vực chăn
nuôi thú đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và các kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc,
gia cầm năm 2021. Tiếp tục tăng cường thực hiện các biệp pháp phòng chống bệnh gia
súc, gia cầm, nhất là bệnh VDNC trâu bò; nhắc nhở các địa phương vận động người chăn
nuôi mua vắc - xin để tiêm phòng. Theo dõi, đôn đốc công tác tiêm phòng vắc - xin gia
súc, gia cầm đợt 2/2021.
c) Lâm nghiệp: Tổ chức trồng rừng và trồng cây phân tán theo kế hoạch, đúng thời
vụ. Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; quản lý chặt
chẽ các cơ sở mua bán, chế biến gỗ, mộc dân dụng đi vào hoạt động nền nếp, đúng quy
định pháp luật. Chuẩn bị mọi điều kiện để phòng tránh, hạn chế thiệt hại khi có thiên tai,
lụt bão xảy ra, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt phương án phòng chống lụt bão và tìm
kiếm cứu nạn, thường xuyên kiểm tra các công trình hồ, đập và hệ thống thủy lợi, kịp
thời khắc phục thiệt hại do lụt bão, chuẩn bị phục vụ tốt sản xuất vụ Đông Xuân năm
2021 - 2022.
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d) Ngư nghiệp: Tiếp tục tăng cường kiểm tra và hướng dẫn nông dân chăm sóc,
phòng trị bệnh số diện tích tôm còn lại trong vùng nuôi hạ lưu sông Bàn Thạch đạt hiệu
quả. Theo dõi công tác khai thác đánh bắt hải sản. Tiếp tục theo dõi và vận động ngư dân
vay vốn theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP hoạt động khai thác đạt hiệu quả. Phối hợp các
cơ quan đơn vị liên quan thực hiện vận động và di dời lồng bè ra khỏi khu vực Vũng Rô.
đ) Công tác PCTT và TKCN: Xây dưng kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2021
trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh Covid-19. Triển khai các phương án PCTT và
TKCN năm 2021.
e) Nước sạch VSMT- quản lý chất lượng NLTS: Phấn đấu tỷ lệ dân cư nông thôn sử
dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh đến cuối năm 2021 đạt 99,2%. 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 thị xã theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNN&PTNT ngày
03/12/2014.
2. Về xây dựng Nông thôn mới
Duy trì giữ vững tiêu chí đạt nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, khu dân cư
nông thôn kiểu mẫu. Phấn đấu xây dựng 01 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, 02 vườn
mẫu nông thôn mới.
3. Công tác thu - chi ngân sách
Tiếp tục công tác thu ngân sách theo dự toán, tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng
đất các khu dân cư theo kế hoạch; tăng cường công tác thu thuế theo Luật định, nuôi
dưỡng và khai thác nguồn thu, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt dự toán phấn đấu của
thị xã. Thực hành tiết kiệm chi và chi theo dự toán, ưu tiên chi cho công tác phòng
chống dịch bệnh Covid-19.
4. Lĩnh vực công nghiệp - TTCN và thương mại - dịch vụ
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa
bàn thị xã. Tiếp tục theo dõi và hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho các
cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp, các chợ trên địa bàn thị xã; công tác
đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhân nhân cho khu vực
bị cách ly (nếu có). Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về điện dân dụng. Theo dõi,
kiểm tra, giám sát việc cung ứng và sử dụng điện trên địa bàn thị xã.
5. Lĩnh vực khoa học và công nghệ
- Hướng dẫn HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Thành hoàn thiện hồ sơ về
đăng ký nhãn hiệu tập thể “Gạo chất lượng Hòa Thành”, trình UBND tỉnh xác nhận bản
đồ chỉ dẫn địa lý.
- Đôn đốc, hướng dẫn các HTX quyết toán SXKD, phân phối thu nhập, kiểm kê
thanh quyết toán và đại hội thành viên thường kỳ năm 2021. Tiếp tục tuyên truyền Luật
HTX năm 2012, hướng dẫn các HTX ngừng hoạt động lập thủ tục giải thể theo quy định.
Tổ chức họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở đợt 2/2021.
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 chung. Rà soát Đồ án Quy hoạch chung
đô thị thị xã Đông Hòa giai đoạn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (triển khai thực
hiện kết luận của Ban Thường vụ Thị ủy tại Thông báo số 141-TB/VPTU ngày
13/8/2021). Điều chỉnh nội dung chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Phố chợ Hòa vinh
theo quy định. Hoàn thành Nghị quyết của BTV Thị ủy và Kế hoạch của UBND thị xã về
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đầu tư xây dựng, chỉnh trang, nâng cao, hoàn thiện các tiêu chí đô thị thị xã và các
phường thuộc thị xã Đông Hòa. Phối hợp với đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện
lập, thẩm định, phê duyệt 02 đồ án Quy hoạch phân khu Hòa Hiệp Bắc và Quy hoạch
phân khu Hòa Hiệp Trung.
- Thực hiện cấp phép xây dựng và thẩm định các công trình đầu tư xây dựng trên
địa bàn thị xã đúng quy định. Theo dõi, có văn bản đôn đốc Sở Xây dựng sớm thẩm định
Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã Đông Hòa để trình UBND tỉnh phê duyệt. Báo cáo
đề xuất chủ trương các dự án đầu tư trên địa bàn thị xã Đông Hòa theo kế hoạch đầu tư
công đã được HĐND thị xã thông qua(74). Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng,
quản lý chất lượng các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã. Xây dựng Kế
hoạch tổ chức rà soát và xử lý các công trình xây dựng vi phạm còn tồn đọng trên địa bàn
thị xã. Xử lý các bước tiếp theo đối với các trường hợp xây dựng công trình vi phạm dọc
Tuyến nối QL1 đến KCN Hòa Hiệp. Hoàn chỉnh hồ sơ, cưỡng chế 04 cá nhân vi phạm tại
phường Hòa Hiệp Bắc. Tiếp tục thực hiện quản lý công trình(75). Tiếp tục tham mưu xây
dựng Đề án xã hội hóa trồng và chăm sóc cây xanh. Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa hệ
thống điện chiếu sáng công cộng; tưới nước chăm sóc cây xanh đảm bảo mỹ quan đô thị,
triển khai công tác cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão năm 2021 trên các tuyến đường
chính khu vực Trung tâm hành chính thị xã Đông Hòa, tăng cường thu gom rác đảm bảo
vệ sinh môi trường trên địa bàn.
- Tiếp tục 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 2020. Thẩm định các công trình đầu
tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số
dự án, công trình(76).
7. Quản lý đất đai; tài nguyên và môi trường
- Phê duyệt phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất các dự án khu dân cư khi đủ
điều kiện; phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất ở các khu dân cư trên địa bàn thị
xã; giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân
và tổ chức để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn thị xã theo thẩm quyền. Kiểm
tra, rà soát, tổ chức bốc thăm, giao, nhận đất tái định cư để xây dựng nhà ở và bàn giao,
cắm móc tại thực địa cho các đối tượng đủ điều kiện tái định cư. Cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất lần đầu, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia
đình, cá nhân.
- Tập trung thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư để thực
hiện các dự án, công trình có sử dụng đất trên địa bàn thị xã; đồng thời thẩm định, ban
hành quyết định thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn thị xã.
- Cấp giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường; mặt khác, xây dựng kế hoạch
kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất - kinh
doanh trên địa bàn thị xã. Chú trọng thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi
Bao gồm các công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị phía Đông Nam cầu Bến Lớn, Hòa Vinh;
Nâng cấp mở rộng Khu dân cư Thọ Lâm (đường dẫn phía Bắc vào KDC và đường giao thông, hệ thống
thoát nước trong KDC).
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Trồng cây xanh tuyến đường Hùng Vương; Trồng bổ sung thay thế cây Cau bằng cây Chà Là
dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành và Hoa giấy dải phân cách đường gom QL1; Trồng cây xanh
đường gom phía Tây (đoạn từ Công viên Trường Thịnh đến đường Lý Thường Kiệt).
76
Đường nội thị phường Hòa Hiệp Bắc (tuyến đường từ ngã 3 đường Hòa Hiệp Bắc đi Hòa Hiệp
Trung đến giáp đường quy hoạch bên ngoài dải cây xanh cách ly Khu công nghệ cao); Nâng cấp, mở rộng
tuyến đường từ thôn Phước Bình (Hòa Thành) đến thôn Vĩnh Xuân (Hòa Tân Đông); Nâng cấp, mở rộng
tuyến đường từ cổng chào Khu phố Đa Ngư đến nhà bia tưởng niệm liệt sĩ phường Hòa Hiệp Nam.
74
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trường và tài nguyên nước, biển hải đảo và các nhiệm vụ thường xuyên khác. Tăng
cường tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác cát, đá chẻ trái phép trên địa bàn
thị xã. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến các quy định của pháp
luật trong khai thác khoáng sản.
- Rà soát, kiểm tra việc thực hiện các kết luận sau việc thanh, kiểm tra liên quan
đến lĩnh vực đất đai của các năm trước chưa thực hiện để giải quyết những khó khăn,
vướng mắc khi thực hiện các kết luận sau thanh, kiểm tra. Khẩn trương giải quyết các
đơn thư kiến nghị của người dân thuộc lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi
trường; hạn chế người dân đi lại nhiều lần, ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn.
8. Công tác GPMB - bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập phương án BTHT&TĐC các công trình, dự án.
Tiếp tục vận động các hộ dân chưa nhận tiền thực hiện nhận tiền bàn giao mặt bằng cho
Nhà đầu tư thi công dự án. Triển khai thực hiện những công trình, dự án mới và các dự
án còn dở dang như: Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà; Tuyến đường từ KCN Hòa
Hiệp 1 đến Bắc cầu Đà Nông; Khu Tái định cư Hòa Tâm; Cụm xí nghiệp sản xuất An
Hưng; Nghĩa Trang và công trình Đường vào nghĩa trang; Bãi rác công cộng huyện Đông
Hòa (giai đoạn 1). Tiếp tục thực hiện lập phương án các dự án như: Kè chống xói lở bờ tả
sông Bàn Thạch đoạn từ Phú Đa đến cầu Bàn Thạch; Khu liên hợp Văn hóa, thể dục, thể
thao (giai đoạn 2); Đường nội thị Hòa Hiệp Trung - Hòa Hiệp Nam; Đường dẫn từ cầu
Bến Lớn đi bãi rác và Cụm công nghiệp Nam Bình 1.
- Tập trung thực hiện lập hồ sơ bán đấu giá QSDĐ khi có đầy hồ sơ quy định đối với
các khu dân cư: Trường THCS Tôn Đức Thắng, KDC Ba Bảng - Cầu Bi, Khu dân cư số
7, Khu dân cư phố chợ Hòa Hiệp Nam...
9. Công tác đầu tư - XDCB
Tăng cường công tác quản lý, giám sát đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ
XDCB trước mùa mưa bão. 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.
Chỉ đạo các nhà thầu sớm thi công hoàn thành các công trình chuyển tiếp; đề xuất
chủ trương đầu tư các công trình đầu tư công năm 2021 và điều chỉnh chủ trương đầu tư
các công trình vượt tổng mức đầu tư và phê duyệt hồ sơ thiết kế các công trình: Hạ tầng
kỹ thuật KDC phía Bắc BCH Quân sự huyện; Hạ tầng kỹ thuật KDC thôn Mỹ Hòa, xã
Hòa Hiệp Bắc; Hạ tầng kỹ thuật KDC Gò Tre, thị trấn Hòa Hiệp Trung; HTKT Khu đô
thị phía bắc tuyến Đông Mỹ đi Hòa Hiệp Bắc; HTKT Khu dân cư số 9 (giai đoạn 1)….
Tiến hành trình duyệt quyết toán các công trình đã thi công hoàn thành để có cơ sở giải
ngân theo kế hoạch vốn được giao. Tổ chức nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng các
công trình đã thi công xong.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA, XÃ HỘI
1. Văn hóa, thông tin, thể thao và truyền thanh
- Hướng dẫn nội dung tuyên truyền các hoạt động chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ
niệm lớn trong quý IV/2020. Tăng cường hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814;
kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên lĩnh vực hoạt động văn hóa và kinh
doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn thị xã. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động hành chính; tiếp tục xây dựng chính quyền điện tử. Xét công nhận danh
hiệu văn hóa. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực quảng cáo.
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- Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thông tin, TDTT. Tăng cường công tác kiểm tra
các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hoá. Tiếp tục thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết
xây dựng văn hóa, tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng ngày đại đoàn kết tại các khu dân
cư. Tiếp nhận và tạo điều kiện cho các đoàn nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật (khi dịch
bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát) đến biểu diễn và phục vụ nhân dân tại
các xã, phường (nếu có). 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; tổ chức lễ công nhận DTLS-VH Đình Phú
Lễ xã Hòa Thành khi được UBND tỉnh Quyết định công nhận. 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.
- Tập trung chuyển tải đầy đủ các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị, kinh tế, VHXH, QPAN 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… Tổ chức, xây dựng các chuyên mục, chuyên đề, chương
trình thời sự, tin, bài tuyên truyền phòng, chống Covid-19. Cập nhật thông tin các văn
bản chỉ đạo của cấp trên về tình hình phòng, chống Covid-19 trong chương trình thời sự
hàng ngày, thường xuyên, kịp thời đến với bà con Nhân dân,…
3. Giáo dục và đào tạo
- Tiếp tục rà soát, luân chuyển, điều động giáo viên từ trường thừa sang trường
thiếu; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL đảm bảo theo quy định; tiếp nhận, phân công giáo
viên tuyển dụng năm 2021 (nếu có). Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày
08/4/2021 của UBND tỉnh thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo
viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn; triển khai bồi
dưỡng 3 thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu
chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học và thực hiện Chương trình
giáo dục phổ thông năm 2018; có giải pháp phù hợp để hỗ trợ giáo viên, người lao động
trong ngành Giáo dục bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhất là giáo viên, người lao động
làm việc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập.
- Chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch
học kỳ I năm học 2021 - 2022 chi tiết, cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa
phương, phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Chủ động chuẩn bị nhiều phương án dạy
học trực tuyến, linh hoạt để hoàn thành kế hoạch năm học, đảm bảo chất lượng giáo dục.
Tăng cường quản lý, hỗ trợ nâng cao chất lượng nhóm, lớp độc lập tư thục. Triển khai thực
hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn bảo đảm chất lượng.
Hỗ trợ học sinh, nhất là học sinh tiểu học, trong việc học trực tuyến tại nhà.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục, trước
hết là để thích ứng với tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, có thể kéo dài. Triển
khai các nền tảng chuyển đổi số phục vụ dạy, học, kiểm tra trực tuyến; phát triển mô hình
lớp học thông minh, trường học thông minh; xây dựng kho học liệu số chia sẻ dùng
chung toàn ngành. Tăng cường phân cấp cho cơ sở, giao quyền tự chủ, tự chịu trách
nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo, đi đôi với việc tăng cường công tác kiểm tra,
siết chặt kỷ cương, nâng cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu. Rà soát, hướng
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dẫn thực hiện, giám sát, kiểm tra, đánh giá thành lập và hoạt động của Hội đồng trường
trong các cơ sở giáo dục. Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
- Củng cố vững chắc kết quả PCGD, XMC và từng bước nâng cao chất lượng
PCGD trên địa bàn thị xã. Trên cơ sở kết quả rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc
trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn đã trình UBND thị xã; Phòng GD&ĐT sẽ tiếp
tục phối hợp với các cơ.
4. Y tế
Tiếp tục giám sát tình hình dịch bệnh: Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, Sốt rét, Sởi,
cúm A(H1N1), cúm A(H5N1) và các dịch bệnh khác. Tập trung cho công tác phòng,
chống Covid-19 các cấp; kịp thời truy vết, lấy mẫu xét nghiệm thần tốc, kiểm soát tốt
tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác tiêm
chủng vắc - xin Covid-19 trên địa bàn thị xã Đông Hòa. Tiếp tục triển khai ứng dụng hiệu
quả công nghệ thông tin trong quản lý, khám bệnh, chữa bệnh và kịp thời chuyển dữ liệu
lên cổng thanh quyết toán BHYT.

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 đi làm
việc nước ngoài và tuyển lao động phổ thông cho các công ty trong, ngoài tỉnh.
- Phối hợp với các ngành, địa phương, khu công nghiệp bằng nguồn vốn hiện có và
vốn vay của Nhà nước mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ thu hút tạo việc làm cho
người lao động.
- Xây dựng Kế hoạch thu thập, cập nhật, ghi chép, tổng hợp, lưu trữ, nhập tin cơ sở
dữ liệu thông tin biến động lao động- phần cung lao động năm 2021; Kế hoạch kiểm tra,
giám sát và đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm - giảm nghèo năm 2021;
Kế hoạch tổ chức triển khai Tháng hành động vì Bình đẳng giới năm 2021 và phối hợp
với các cơ quan, đơn vị có liên quan Tổ chức Tháng hành động vì Bình đẳng giới năm
2021; tổ chức mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt kế hoạch năm 2021.
- Tiếp tục phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Sở Giao thông vận tải và Hội đồng hương
Phú Yên đưa công dân từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương.
- Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
- Thẩm định hồ sơ các đối tượng đề nghị hưởng mới Bảo trợ xã hội theo Nghị định
28 và Nghị định 136 của Chính phủ. Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
và Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH. Tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận
nghèo năm 2021 theo tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025. 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; hoạt động duy trì vận hành, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, thu thập thông tin
về trẻ em năm 2021.
III. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH
1. Quốc phòng
- 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-
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CP của Chính phủ. Tiến hành các thủ tục quy hoạch đất, lập kế hoạch phân kỳ đầu tư xây
dựng hệ thống trường bắn thao trường huấn luyện của thị xã. Quản lý, sử dụng, tuần tra
bảo vệ đất quốc phòng đúng pháp luật.
- Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa đơn vị nhận nguồn và địa phương giao nguồn
trong công tác động viên; thường xuyên đăng ký, phúc tra, quản lý chặt chẽ QNDB; củng
cố nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện, hoạt động của DQTV; tiếp tục rà soát, xây
dựng lực lượng tự vệ trong các cơ quan, tổ chức, trường học, doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài.
- Tổ chức huấn luyện và tham gia huấn luyện đảm bảo kế hoạch đề ra. Tổ chức giáo
dục kiến thức QP - AN cho các đối tượng và học sinh bảo đảm chất lượng. Xây dựng kế
hoạch và làm tốt công tác diễn tập CH-TM năm 2021 và chỉ đạo diễn tập Chiến đấu
phòng thủ 02 phường: Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Trung. Theo dõi chỉ đạo công tác xét
duyệt chính trị, chính sách cấp xã, phường còn lại (8/10); tổ chức xét duyệt chính trị
chính sách cấp thị xã theo kế hoạch, đồng thời làm tốt công tác tuyển quân năm 2022 đạt
chỉ tiêu.
- Phục vụ Bộ CHQS tỉnh khảo sát, quy hoạch công trình quốc phòng và khu quân sự năm
2021. Nghiên cứu đầu tư kinh phí xây dựng Hội trường 150 ghế tại thao trường Núi Chai với
tổng kinh phí khoảng 3,9 tỷ đồng theo Nghị quyết của HĐND thị xã.
- Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác bảo vệ biên giới; nắm tình hình
địa bàn, quản lý chặt chẽ hoạt động của các loại đối tượng, tội phạm trên bờ và trên biển; tổ
chức lực lượng tuần tra, kiểm soát lưu động người, phương tiện ra vào khu vực biên giới
biển Đồn quản lý, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ tại đơn vị, địa bàn, đặc biệt trong dịp
lễ cao điểm ngày 22/12, Lễ Noel, Tết dương lịch. Nắm chắc tình hình khí hậu thời tiết
bão, áp thấp nhiệt đới trên biển để chủ động thông báo cho các phương tiện hoạt động trên
biển biết để chủ động phòng tránh.
2. An ninh
- Tiếp tục thực hiện nghiêm các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn mục tiêu, công
trình trọng điểm. Chủ động nắm chắc tình hình các vấn đề có tác động đến ANTT trên
địa bàn, kịp thời chỉ đạo, giải quyết, không để xảy ra đột ngột, bất ngờ.
- Kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống dịch với bảo đảm ANTT, đấu tranh
phòng, chống tội phạm, trong đó triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch chuyên đề
đấu tranh, phòng chống tội phạm trong thời gian cuối năm 2021.
- Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về công tác PCCC, CNCH,
điều kiện ANTT và các hành vi vi phạm liên quan đến pháo, đồ chơi nguy hiểm trước dịp
tết Nguyên Đán 2022. Tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm bảo đảm TTATGT. Rà
soát, triển khai nhân rộng các mô hình ANTT đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn.
IV. TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN, NỘI VỤ; CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
- Tiếp tục thẩm định, 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. Kiện toàn cụm, khối thi đua năm học 2021 - 2022. Phối hợp
Ban thi đua, khen thưởng tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen
thành tích từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.
- Báo cáo tự kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín
ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chứa đựng
quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021.
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- Nắm tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo.
- Tiếp tục tổ chức điều tra, khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với kết
quả giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã năm 2021. Xây dựng Kế
hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 của thị xã (sau khi UBND tỉnh ban hành
kế hoạch).
- Tổ chức kỳ xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự. Tổ chức kiểm
tra công vụ và công tác cải cách hành chính năm 2021 (theo kế hoạch) đối với một số cơ
quan, đơn vị và UBND xã, phường.
V. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

- Thực hiện các tốt 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.
- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư
khiếu nại, tố cáo, phản ảnh của công dân; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại còn
tồn trong thời gian qua. Ban hành các Kết luận và Quyết định giải quyết khiếu nại đã
được kiểm tra, thanh tra, xác minh theo quy định. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị,
địa phương thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại,
tố cáo.
Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng và
chương trình công tác 3 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 theo thời gian quy định./.
Nơi nhận:

- UBND tỉnh Phú Yên;
- Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên;
- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh;
- Thường trực Thị ủy;
- Thường trực HĐND thị xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Thường trực UBMTTQVN thị xã;
- Các cơ quan, đơn vị thị xã (3 khối);
- UBND xã, phường;
- Các cơ quan tỉnh, TW trên địa bàn thị xã;
- Chánh, PCVP HĐND và UBND thị xã;
- Các Chuyên viên tổng hợp (theo dõi);
- Lưu: VT, VP.
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