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I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 9
NĂM 2021
1. Kết quả thực hiện phát triển kinh tế
a) Nông - lâm - ngư nghiệp
- Diện tích thu hoạch lúa vụ Hè Thu 4.623,65 ha, dự ước năng suất thu hoạch 69
tạ/ha (vượt 2 tạ/ha so kế hoạch, giảm 3,78 tạ/ha so cùng kỳ), sản lượng 31.903,19 tấn,
vượt 10,74%KH, tăng 6,7% so cùng kỳ. Tình hình sâu bệnh phát sinh gây hại cho cây lúa
vẫn còn xuất hiện ở nhiều địa phương(1). Tiếp tục chăm sóc, thu hoạch các loại cây màu
và cây công nghiệp ngắn ngày(2).
- Xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò năm 2021;
vận động người chăn nuôi tự mua vaccin Viêm da nổi cục đã tiêm: 135 con bò, lũy kế
đến nay 1.590 con bò. Trong tháng, đàn GSGC ổn định, không xảy ra dịch bệnh. Tiếp tục
tiến hành tiêm phòng vắc - xin bổ sung đợt 1/2021 (3).
- Đôn đốc các xã, phường, các chủ rừng tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và
PCCCR năm 2021; góp ý dự thảo Công văn của UBND tỉnh Phú Yên về thực hiện công
tác bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án; cung cấp
thông tin Quy hoạch lâm nghiệp của tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050.
- 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/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh

Bệnh thối thân gây hại lúa giai đoạn chín sữa, với diện tích 7,5 ha (4,5 ha dưới nhiễm, với tỷ lệ
bệnh (TLB): 2 - 3% dảnh, bệnh C1 ở các HTX: Hòa Vinh, Hòa Hiệp Bắc và Hòa Hiệp Trung; 3 ha nhiễm
nhẹ, với TLB: 5% dảnh, bệnh C1 ở các HTX Hòa Hiệp Bắc và Hòa Hiệp Trung). Bệnh đen lép hạt phát
sinh gây hại lúa giai đoạn chín sữa - chín sáp với diện tích 25ha (15 ha dưới nhiễm, TLB: 2-3% hạt và 10
ha nhiễm nhẹ, TLB: 5% hạt). Rầy nâu phát sinh gây hại lúa giai đoạn chín sữa - chín hoàn toàn, với diện
tích 15 ha (13,5 ha dưới nhiễm, mật độ 100-400con/m2 ở các xã, phường: Hòa Xuân Tây, Hòa Vinh, Hòa
Hiệp Bắc, Hòa Tân Đông và Hòa Hiệp Trung; 1,5 ha nhiễm nhẹ với mật độ 1.000con/m 2 ở xã Hòa Tân
Đông và phường Hòa Hiệp Trung, lúa giai đoạn chín sáp - chín hoàn toàn, trên giống QN9, PY8,
BĐR27). Rầy lưng trắng phát sinh gây hại lúa giai đoạn chín sữa - chín hoàn toàn, với diện tích 15 ha, mật
độ 50-300con/m2 ở các xã, phường: Hòa Xuân Tây, Hòa Vinh, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Tân Đông và Hòa
Hiệp Trung. Sâu cuốn lá nhỏ gây hại lúa giai đoạn chín sữa với diện tích 8 ha, mật độ 1,5con/m2 ở các
phường: Hòa Vinh, Hòa Hiệp Bắc và Hòa Hiệp Trung.
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Rau các loại: Dự ước trồng 5 ha, lũy kế 520,67 ha, đạt 66,75%KH, giảm 1% so cùng kỳ năm 2020.
Đậu các loại: Dự ước trồng 1 ha, lũy kế 49,48 ha, đạt 71,71%KH, tăng 36% so cùng kỳ năm 2020. Đậu
phụng: Dự ước trồng 58,1 ha, vượt 26,3%KH, tăng 25,35% so cùng kỳ năm 2020.

Đã tiêm: 3.500 liều vắc - xin Cúm gia cầm trên vịt; lũy kế đến nay 146.950 liều vắc - xin Cúm gia
cầm (27.300 liều trên gà, 119.650 liều trên vịt); 625 liều vắc - xin LMLM; 1.200 liều vắc - xin THT; 1.178
liều vắc - xin Dại chó.
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Phú Yên năm 2020 cho UBND phường Hòa Xuân Tây; với diện tích 13,2873ha (gồm 29
hộ), tổng kinh phí 79.250.100 đồng.
- Dự ước đánh bắt được 624 tấn hải sản các loại, lũy kế 10.146,4 tấn, đạt
97,09%KH, tăng 1,1% so cùng kỳ năm 2020. Tiến hành cải tạo ao đìa và thả nuôi 11 ha
tôm tại vùng hạ lưu sông Bàn Thạch, lũy kế đến nay thả nuôi 930,8 ha, đạt 98,29%KH,
giảm 3,4% so cùng kỳ năm 2020. Diện tích thu hoạch 98 ha, lũy kế 803,3 ha, năng suất
thu hoạch 5,4tấn/ha, sản lượng 4.361,9 tấn, đạt 86,9%KH, tăng 2,2% so cùng kỳ năm
2020. Xuất hiện 0,5 ha diện tích tôm nuôi bị bệnh (chủ yếu bệnh hoại tử gan tụy cấp),
lũy kế đến nay 47,5 ha tôm bị bệnh, giảm 43,11% so cùng kỳ.
b) Nông thôn mới - sản phẩm OCOP; nước sạch và VSMT nông thôn
- Hướng dẫn hồ sơ và sử dụng phần mềm đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp
Quốc gia năm 2021; triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày
11/8/2021 của HĐND tỉnh Phú Yên.
- Xây dựng mục tiêu cụ thể thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn
mới, giai đoạn 2021 - 2025.
c) Công tác thu, chi ngân sách
- Dự ước thu ngân sách trên địa bàn 3,745 tỷ đồng, lũy kế 52,671 tỷ đồng, đạt
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 (4).
- Dự ước chi ngân sách 26 tỷ đồng, lũy kế 307,223 tỷ đồng, đạt 52,81% dự toán tỉnh
giao, giảm 31,67% so cùng kỳ năm 2020 (5).
- Bổ sung, điều chính kinh phí các cơ quan, đơn vị; giải quyết kinh phí kịp thời
trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
d) Công nghiệp - TTCN; thương mại - dịch vụ
- Dự ước giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN ngoài quốc doanh trong tháng
116,399 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), lũy kế 1.337,564 tỷ đồng, đạt 72,06%KH, tăng
3,8% so cùng kỳ năm 2020 (6). Mặc dù dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn tuy nhiên
các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 và Hòa Hiệp 2 vừa thực hiện công
tác phòng, chống dịch bệnh vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, giá trị sản xuất
công nghiệp ngoài quốc doanh có tăng nhưng không cao. Thành phần kinh tế tư nhân
chiếm tỷ trọng 83,8% so tổng giá trị sản xuất ngoài quốc doanh.

Trong đó, thu ngoài quốc doanh 1,99 tỷ đồng, lũy kế 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 380 triệu,
lũy kế 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 130 triệu đồng, lũy kế 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 cùng kỳ năm 2020; thu tiền sử dụng đất 50 triệu
đồng, lũy kế 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.
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Trong đó, chi quản lý hành chính 5,3 tỷ đồng, lũy kế 50,898 tỷ đồng, đạt 78,75% dự toán, giảm
3,37% so cùng kỳ năm 2020; chi đầu tư phát triển 1 tỷ đồng, lũy kế 55,787 tỷ đồng, đạt 28,01% dự toán,
giảm 65,41% so cùng kỳ năm 2020.
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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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- Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở
sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thị xã(7).
- Xây dựng phương án đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu trên
địa bàn thị xã Đông Hòa phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của
Thủ tướng Chính phủ tại xã Hòa Tân Đông và phường Hòa Hiệp Trung.
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ngoài nhà nước trong
tháng 395,869 tỷ đồng, lũy kế 3.377,73 tỷ đồng, đạt 63,78%KH, tăng 1,66% so cùng kỳ
năm 2020. Các mặt hàng thiết yếu đủ cung cấp cho Nhân dân không có tình trạng đầu cơ
tích trữ hàng hóa. Dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn vào đã tác động mạnh đến tổng
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn nhất là ngành thương nghiệp và
khách sạn - nhà hàng giảm nhiều (giảm 25.55% so cùng kỳ năm 2020).
- Tổ chức thẩm định và cấp chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định(8)
đ) Quy hoạch, xây dựng và trật tự xây dựng đô thị, giao thông vận tải
- Quy hoạch: Đề nghị đơn vị tư vấn lập quy hoạch chỉnh hoàn chỉnh Đồ án QHPK
Hòa Hiệp Bắc. Trình Ban Thường vụ Thị ủy xin ý kiến bổ sung đường Nguyễn Văn Linh
(đường 22) vào Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên,
tỉnh Phú Yên đến năm 2040. Điều chỉnh Bản đô quy hoạch phân lô chi tiết tỷ lệ 1/500
công trình: 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, huyện Đông Hòa (nay là phường
Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa).
- Xây dựng: Tổ chức thực hiện kết luận số 1431/KL-SXD ngày 17/8/2021 về kết
quả kiểm tra công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn thị xã, giai đoạn 2019 - 2020 và
giải trình một số nội dung liên quan; đề xuất vị trí xây dựng Trường THPT Nguyễn
Trường Tộ gửi Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên; ủy quyền Phòng Quản lý đô thị giải quyết
một số nội dung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng. Báo cáo Thường
trực Thị ủy xem xét, gia hạn thời gian tổ chức việc tổ chức triển khai thực hiện Chương
trình phát triển nhà ở thị xã, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai
thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng.
- Thẩm định 02 công trình đầu tư xây dựng, với tổng mức đầu tư: 5.900 triệu
đồng(9). Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng.
Thẩm định, 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).
Triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng công trình:

Kết quả: Có 03 đơn vị (Điện lực Đông Hòa, Doanh nghiệp tư nhân Việt Tân, Công ty TNHH SX
và TM Phi Hùng) đã thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh
doanh; có 01 đơn vị (Công ty TNHH Điều Đại Hưng Phát - cơ sở tại phường Hòa Vinh) chưa đăng ký và
thực hiện quét mã QR-Code tại Công ty; mẫu tờ khai y tế cho công nhân khai chưa đầy đủ. Có 01 đơn vị
(Công ty TNHH Long Sơn - cơ sở tại xã Hòa Thành) tại thời điểm kiểm tra đơn vị tạm dừng hoạt động, có
01 lao động trực và theo dõi tại phân xưởng.
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Cấp mới 32 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, lũy kế 357 giấy; chứng nhận đăng ký thay
đổi kinh doanh 6 trường hợp, lũy kế 98 trường hợp; tạm ngừng hoạt động 4 trường hợp, lũy kế 104
trường hợp; chấm dứt ngừng hoạt động 3 trường hợp, lũy kế 51 trường hợp.
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Trường tiểu học Võ Thị Sáu (điểm Phú Lễ); Nâng cấp, sửa chữa nhà hiệu bộ, phòng họp trường
THCS Hoàng Hoa Thám).
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Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 7, thị trấn Hòa Vinh (nghiệm thu hoàn thành hạng mục
công trình, nghiệm thu có điều kiện).
- Trật tự xây dựng đô thị: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý trật tự
xây dựng trên địa bàn; xử lý 04 cá nhân vi phạm dọc Tuyến nối Quốc lộ 1 đến Khu công
nghiệp Hòa Hiệp (giai đoạn 1). Góp ý gửi Sở Xây dựng về phương án đề xuất xây dựng
tổ chức bộ máy và lực lượng quản lý trật tự xây dựng cấp huyện; đề nghị Sở Xây dựng
gia hạn thời gian báo cáo kết quả tiến độ rà soát, xử lý các công trình xây dựng vi phạm
còn tồn đọng trên địa bàn thị xã. Yêu cầu UBND phường Hòa Hiệp Trung, phường Hòa
Hiệp Nam tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên tuyến đường Nam Hùng
Vương, đoạn từ ranh giới thị xã Đông Hòa đến Bắc cầu Đà Nông. Báo cáo kết quả công
tác cấp phép, quản lý trật tự xây dựng quý 3 năm 2021 trên địa bàn thị xã Đông Hòa.
Triển khai các nội dung liên quan để tổ chức giao ban định kỳ hàng quý về công tác quản
lý trật tự xây dựng, giao thông đường bộ, đất đai trên địa bàn thị xã. Ban hành Kế hoạch
kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với các công
trình xây dựng (trừ nhà ở riêng lẻ) đang triển khai thi công trên địa bàn thị xã. Kiện toàn
Đội Quản lý trật tự đô thị thuộc Phòng Quản lý đô thị thị xã Đông Hòa.
- Hạ tầng kỹ thuật đô thị: Thực hiện tốt việc 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; tưới nước, cắt tỉa, chăm sóc cây
xanh đảm bảo mỹ quan đô thị. Tiếp tục thực hiện quản lý các công trình: 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).
- Giao thông, vận tải:
+ Tổng doanh thu vận tải, bốc xếp, dịch vụ vận tải ngoài nhà nước trên địa bàn dự
ước trong tháng 9/2021 đạt 29.957 triệu đồng; so với cùng kỳ tháng 9/2020 đạt 103,88%;
lũy kế đạt 229.153 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2020 đạt 99,03%.
+ Tiếp tục tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã nhất
là trong dịp lễ Quốc khánh ngày 02/9 và khai giảng năm học mới. Báo cáo Kết quả triển
khai thực hiện kiểm tra các sự cố của công trình cầu, tràn tại thời điểm trước, trong và sau
mùa mưa bão. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện sửa chữa các công trình đảm bảo
trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và phục vụ nhu cầu giao thông của nhân dân.
+ Triển khai thực hiện Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của
UBND tỉnh; Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng; Thông tư
số 17/2021/TT-BGTVT ngày 25/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải. Góp ý dự thảo Thông
tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban
hành; báo cáo rà soát, thống kê số lượng cơ sở cải tạo sửa chữa xe cơ giới và lao động
làm việc tại cơ sở trên địa bàn thị xã.
e) Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường:
- Cấp 01 giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện tái định cư.
- Tập trung thẩm định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để
thực hiện 03 công trình, dự án(10).
(1) Bổ sung đối tượng trong bảng tổng hợp kinh phí BTHT&TĐC tại Quyết định số 1459/QĐUBND ngày 21/4/2017 của UBND huyện Đông Hòa V/v phê duyệt Phương án điều chỉnh bổ sung điểm c
Khoản 2, Điều 1 của Quyết định 1090/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 đối với dự án: Khu TĐC Phú Lạc (gđ 2:
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- Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 05/7/2021 của UBND thị
xã Đông Hòa, thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án Tuyến
đường giao thông từ Cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam PhúYên, tỉnh Phú Yên) kết nối
Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa).
- Ban hành: Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện
Dự án: Tuyến nối Quốc lộ 1A đến khu xử lý rác thải, nước thải và chất nguy hại của Khu
Kinh tế Nam Phú Yên; Báo cáo kết quả rà soát, quản lý việc sử dụng đất lâm nghiệp trên
địa bàn thị xã; Báo cáo kết quả thực hiện đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử
dụng đất đai giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020; Quy trình triển khai lập kế hoạch sử
dụng đất năm 2022 của thị xã Đông Hòa.
- Cung cấp chứng cứ tài liệu cho Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên vụ án bà Lưu Thị
Lên khởi kiện UBND thị xã Đông Hòa.
g) Tiến độ thi công các công trình; công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư các dự
án trên địa bàn; đầu tư xây dựng cơ bản:
- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án của
thị xã (Phụ lục kèm theo).
- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt phương án
BTHT&TĐC các dự án, công trình(11).
- Dự ước giá trị khối lượng thực hiện các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc
thị xã quản lý trong tháng 7,757 tỷ đồng, lũy kế 37,481 tỷ đồng (12). Ban hành: 01 Quyết
định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lũy kế 18 Quyết định; 03 Quyết định phê
duyệt dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, lũy kế 17 Quyết định, giá trị 51,997 tỷ đồng.
2. Văn hóa - xã hội
a) Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao và truyền thanh

35ha) tại xã Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa. (2) Điều chỉnh trong bảng tổng hợp kinh phí BTHT&TĐC tại
Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND huyện Đông Hòa V/v phê duyệt Phương án điều
chỉnh bổ sung điểm a, b, c Khoản 1, Điều 1 của Quyết định 791/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 đối với dự án:
Khu TĐC Phú Lạc (gđ 2: 35ha) tại xã Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa. (3) Phương án BTHT&TĐC dự án
Kè chống xối lỡ bờ tả sông Bàn Thạch đoạn từ Phú Đa đến cầu Bàn Thạch, thị trấn Hòa Vinh (đợt 2).
Trình thẩm định phương án điều chỉnh, bổ sung các Dự án: Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà
đối với bà Lê Thị Thanh, chồng Lê Viết Học (đợt 30), bà Lê Thị Sơn (đợt 33); Đường dẫn cầu Bến Lớn
đi Bãi rác và Cụm CN Nam Bình 1, Hòa Xuân Tây đối với 04 đối tượng (đợt 5).
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Di dời đường dây hạ áp ra khỏi phạm vi Dự án Tuyến đường Phước Tân - Bài Ngà, đoạn qua Nhà
máy lọc dầu Vũng Rô; vận động mời chi trả tiền hộ bà Trần Thị Ly Nam (Dự án Phước Tân - Bài Ngà và
Nhà máy lọc dầu 134 ha - lần 2). Phối hợp vận động các trường hợp chưa thống nhất bốc thăm đất TĐC
khi thu hồi thực hiện Dự án Tuyến đường Phước Tân - Bài Ngà tại xã Hòa Tâm.
Chi trả tiền BTHT&TĐC: Hộ ông Trần Văn Từng (đợt 56) Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vuungx
Rô, với số tiền 475.131.910 đồng; hộ ông Nguyễn Văn Dũng, phần bổ sung ảnh hưởng dự án Đường từ
KCN Hòa Hiệp 1 đến Bắc cầu Đà Nông (gđ 2), với số tiền 82.176.003 đồng; các hộ dân xã Hòa Tân
Đông ảnh hưởng Dự án Đường dẫn từ cầu Bến Lớn đi Bãi Rác và Cụm CN Nam Bình 1 (đợt 2) với 27/29
đối tượng, còn lại 02 đối tượng mời nhưng không đến nhận tiền (Nguyễn Thị Điệp, Trần Đình Năng).
12
Trong đó: 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 kỳ năm 2020, vốn khác 2,418 tỷ đồng, giảm 56,57% so cùng kỳ năm 2020).
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- Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới ngành Văn
hoá và Thông tin giai đoạn 2021 - 2030.
- Tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước
trên hệ thống Đài Truyền thanh và thông tin cơ sở (13). Tiếp tục tuyên truyền đường dài
bằng xe lưu động tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn thị xã 02
lần/ngày. Tiếp, phát sóng 210 giờ; xây dựng, phát thanh 150 chương trình thời sự với 820
tin và 150 bài.
- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thị xã và UBND các xã, phường ứng dụng công
nghệ thông tin (Microsoft Teams) trong các hội nghị trực tuyến; thiết kế, tạo mẫu “vùng
an toàn xanh” gửi các xã, phường để tuyên truyền và triển khai thực hiện.
b) Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo 34/36 trường học tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 bằng hình
thức trực tuyến ngắn gọn, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 theo quy
định. Hướng dẫn giáo viên tham gia bồi dưỡng online modul 4 Chương trình Giáo dục
phổ thông (GDPT) 2018 theo lộ trình; 100% GV tham gia các lớp tập huấn trực tuyến
chuyên môn do Sở GDĐT tổ chức. Tiếp nhận 37 học sinh các địa phương khác đăng ký
học tại trường (do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19) với thủ tục đơn giản.
- Hướng dẫn giáo viên phối hợp với cha mẹ học sinh để hướng dẫn học sinh học tập
thông qua các ứng dụng như Zalo, Messenger, Email, ... hoặc hướng dẫn học sinh tự học
và có biện pháp hỗ trợ phù hợp cho từng đối tượng học sinh.
- Triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 2 và lớp 6 năm học
2021 - 2022 theo lộ trình.
c) Lao động - thương binh và xã hội
- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lao động không có giao
kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid19 trên địa bàn thị xã Đông Hòa. Hướng dẫn thành phần, hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với
người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương
theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Đôn đốc các xã,
phường và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ
người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
- Phối hợp với Sở Lao động - TB&XH, Sở Giao thông vận tải và Hội đồng hương
Phú Yên và các cơ quan, đơn vị liên quan đưa công dân thị xã Đông Hòa từ TP. Hồ Chí
Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương, gồm 20 đợt, trong đó: TP Hồ Chí Minh 17 đợt,
Bình Dương 02 đợt, Đồng Nai 02 đợt (01 đợt gộp chung TP. Hồ Chí Minh), tổng cộng:
1.550 người.
Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021;
Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế;
Quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phát
triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025; tuyên truyền bảo vệ môi trường và tăng cường các
biện pháp quản lý thông tin, tuyên truyền; Cung cấp tài liệu tuyên truyền Thông điệp 5T - “Pháo đài”
chống dịch Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội; Cuộc thi “thử thách làm tuyên truyền viên dân
số” trên nền tảng TikTok. Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 –
19/8/2021) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021).
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- Kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NP-CP của Chính phủ; Quyết định số
23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày
18/8/2021 của UBND tỉnh Phú Yên:
+ 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: 273.200.000 đồng(14)
+ Được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 1088/QĐUBND: 335 đối tượng, số
tiền 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.
- Tổng hợp 06 hồ sơ (04 mai táng phí, 01 tuất liệt sĩ đối với con liệt sĩ bị khuyết tật
nặng; 01 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) theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP.
- Ban hành quyết định trợ cấp hàng tháng cho 27 đối tượng xã hội theo Nghị định
28/2012/NĐ-CP và Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ(15). Quyết định trợ cấp
mai táng phí cho 16 người; thôi hưởng trợ cấp hàng tháng cho 31 người; điều chỉnh trợ
cấp cho 02 người.
- Chỉ đạo các xã, phường rà soát, đề nghị nhu cầu gạo hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn
do dịch bệnh Covid-19. Kết quả đã tiếp nhận và phân bổ gạo cứu đói của Chính phủ cho
người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 kịp thời và đúng đối tượng, tổng cộng:
4.465 hộ gia đình - 9.608 khẩu - 144.120 kg gạo.
- Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ,
Thông tư số 02/2021/TTBLĐTBXH và Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND của HĐND
tỉnh; Công văn về việc kiểm tra, rà soát, hỗ trợ người lang thang, cơ nhỡ, không có chỗ ở
tạm thời trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg; Công văn về
việc tổ chức chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội tháng 9, 10 năm 2021 do tình hình dịch bệnh
Covid-19 diễn biến phức tạp.
- Lập Danh sách trẻ em thuộc diện F0 - nhiễm Covid-19 và trẻ em thuộc diện F1 đang cách ly tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thị xã gửi Sở Lao động - TB&XH để
kịp thời có các biện pháp hỗ trợ cho trẻ; Danh sách 30 trẻ em thị xã Đông Hòa có hoàn
cảnh khó khăn đề nghị Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ học bổng.
d) 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.

Trong đó: Đối tượng người lao động tạm hoãn thực hiện lao động, nghỉ việc không hưởng lương
từ 01 tháng (30 ngày) trở lên: 20 người với số tiền hỗ trợ là 3.710.000 đồng/người; trong đó có 03 người
đang nuôi con nhỏ chưa đủ 06 tuổi, hỗ trợ thêm số tiền hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người; số tiền hỗ trợ là
77.200.000 đồng. Đối tượng người lao động ngừng việc do phải thực hiện cách ly y tế theo yêu cầu của
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: 44 người với số tiền hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người, trong đó có 13
người đang nuôi con nhỏ chưa đủ 06 tuổi, mức hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; 01 người đang mang
bầu hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; số tiền đề nghị hỗ trợ là 58.000.000 đồng. Hỗ trợ hộ kinh doanh:
46 hộ mức hỗ trợ 3.000.000 đồng/hộ với số tiền hỗ trợ là 138.000.000 đồng.
14

15

Trong đó: người cao tuổi 21 người, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng 06 người.
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- Trong tháng, xảy ra 02 ca bệnh Sốt xuất huyết, lũy kế 38 ca (Hòa Tân Đông: 01
ca, Hòa Hiệp Bắc: 01 ca); không phát sinh ổ dịch bệnh Sốt xuất huyết, lũy kế 02 ổ dịch;
không có ca bệnh Tay chân miệng, lũy kế 22 ca bệnh Tay chân miệng.
- Công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế được đảm bảo (13.895 lượt, trong đó:
TTYT: 3.808 lượt, TYT: 9.741 lượt, HĐY: 346 lượt; lũy kế: 114.068 lượt). Công tác bảo
hiểm y tế được quan tâm (số người tham gia BHYT đến thời điểm báo cáo: 98.840
người). Tổ chức triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin Covid-19 đảm bảo theo quy định;
đến nay, số liều vắc xin đã sử dụng để tiêm phòng: 27.700 liều (trong đó: tiêm mũi 1:
21.625, tiêm mũi 2: 6.074).
- Duy trì công tác kiểm tra hành nghề y, dược và mỹ phẩm; tiếp tục giám sát ngộ
độc thực phẩm trên địa bàn thị xã.
3. Quốc phòng - an ninh
a) Quốc phòng
- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu đảm
nhiệm; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình trên địa bàn, kịp thời xử lý các tình
huống xảy ra. Lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế phối hợp theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP.
- Tiếp tục rà soát công tác quản lý tàu thuyền theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP và
130/2016/NĐ-CP của Chính Phủ và Nghị định hợp nhất số 01/NĐHN-BQP của Bộ Quốc
phòng về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ
quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếp
tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới biển trên địa bàn thị
xã. Thực hiện tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý đối tượng người nước ngoài.
- Tiếp tục xây dựng hệ thống văn kiện chuẩn bị tổ chức diễn tập chiến đấu phòng
thủ đối với 02 phường Hòa Hiệp Bắc và Hòa Hiệp Trung. Chỉ đạo cho các ban ngành xây
dựng kế hoạch bảo đảm cho năm đầu chiến tranh (kế hoạch B).
- 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. Đảm bảo nguồn ngân sách để san lấp mặt bằng và trồng cây
xanh ở thao trường Núi Chai.
- Theo dõi, chỉ đạo các xã, phường tổ chức xét duyệt chính trị chính sách chuẩn bị
cho công tác tuyển quân năm 2022.
- Thực hiện nghiêm tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị theo quy định của Bộ
Quốc phòng và Quân khu. Theo dõi tổng hợp kết quả rà soát thực lực công dân trong độ
tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đồng thời theo dõi, chỉ đạo các xã, phường tổ chức xét duyệt
chính trị chính sách chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2022.
- Theo dõi cập nhật kết quả tuyển sinh quân sự năm 2021; tiếp nhận và thông báo
kịp thời kết quả xét tuyển. Phát lệnh động viên QNDB đơn vị Tiểu đoàn PB14/tỉnh tham
gia huấn luyện phục vụ cho diễn tập KVPT tỉnh “PY-2021” đúng, đủ chỉ tiêu (quân số:
18 đ/c, trong đó SQ: 01; HSQ-BS: 17). Tham gia Hội thi pháp luật DQTV do Quân khu tổ
chức có chất lượng (01 đ/c Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường Hòa Vinh).
b) An ninh
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- Một số vụ việc xảy ra liên quan đến tình hình trật tự an toàn xã hội đã được phát
hiện, xử lý nghiêm. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 04 vụ(16) (giảm 02 vụ so với tháng
8/2021), thiệt hại tài sản khoảng 1.500.000 đồng; kết quả điều tra làm rõ 03/04 vụ, đạt
75%; khởi tố điều tra 03 vụ/02 bị can; thu giữ 20,23g ma túy các loại. Vi phạm pháp luật
ở cơ sở chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự xảy ra 09 vụ (giảm 05 vụ so với
tháng 8/2021), thiệt hại tài sản 625.000 đồng; đang củng cố hồ sơ, xử lý 09/09 vụ.
- Tai nạn giao thông: xảy ra 01 vụ giao thông đường bộ nghiêm trọng làm chết 01
người (bằng số vụ, số người chết so với tháng 8/2021). Xảy ra 01 vụ chết người (chết 01
người), đã tổ chức KNHT, trưng cầu KNTT để điều tra làm rõ nguyên nhân theo quy định.
- Công tác đảm bảo TTATGT được tăng cường. Tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi
phạm TTATGT, lập biên bản VPHC 18 vụ vi phạm, tạm giữ 02 phương tiện; xử phạt vi
phạm hành chính 26 vụ/26 cá nhân/61.500.000 đồng; tước có thời hạn 04 GPLX.
- Tập trung triển khai các biện pháp, công tác phòng, chống dịch Covid-19 kết hợp
bảo đảm ANTT trên địa bàn; quyết định xử phạt VPHC phạt tiền 07 vụ/23 đối
tượng/23.925.000 đồng; áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương 01 đối tượng.
- Tổ chức hàng trăm lượt tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm Chỉ thị số 16/CT-TTg
của Thủ tướng Chính phủ, lập biên bản 478 trường hợp, xử phạt VPHC 514 trường hợp,
phạt tiền 1.166.600.000 đồng.
4. Công tác nội vụ, cải cách hành chính
- Thực hiện tốt công tác tổ chức quản lý cán bộ, nhân sự; chế độ, chính sách, tiền
lương được thực hiện chặt chẽ, kịp thời, đúng quy trình (17). Kiện toàn, thành lập, thay thế
thành viên các Tổ công tác, Ban chỉ đạo, Hội đồng... giúp việc UBND thị xã(18). Xin ý kiến
Ban Thường vụ Thị ủy về việc thành lập Trung tâm dịch vụ công thị xã Đông Hòa.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Thông tư số 01,02,03,04 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo; triển khai thực hiện Thông tư số 02 của Bộ Nội vụ, Nghị định số
16 Đánh bạc 01 vụ; giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 01 vụ; cướp tài sản 01 vụ; mua bán trái
phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 01 vụ.

06 quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH; 10 quyết định nâng phụ cấp thâm niên vượt
khung, 02 quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức có thông báo nghỉ hưu; 02 quyết
định nâng bậc lương trước thời hạn; xác nhận phụ cấp kiêm nhiệm đối với 03 người, phụ cấp thâm niên
nghề đối với 06 giáo viên sắp đến tuổi nghỉ hưu; 04 quyết định điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ
cấp phòng; quyết định giao bổ sung biên chế công chức cho Văn phòng HĐND và UBND thị xã; quyết
định trưng tập ông Nguyễn Kim Sanh, viên chức Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh đến nhận
công tác tại Phòng Văn hoá và Thông tin; trưng tập nhân viên đến giúp việc cho Phòng Kinh tế; Phòng Tài
nguyên và Môi trường; uỷ quyền cho ông Võ Thanh, Phó Trưởng phòng Kinh tế phụ trách xử lý công việc của
Phòng Kinh tế trong thời gian bà Nguyễn Thị Bích Thuận, Trưởng phòng nghỉ thai sản; thành lập Ban kiểm tra,
sát hạch công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã; phê duyệt kế hoạch tuyển dụng những
người hoạt động không chuyên trách xã Hoà Xuân Nam năm 2021; trưng tập ông Đỗ Ngọc Thoại, công
chức UBND xã Hoà Xuân Nam đến nhận công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường; bà Nguyễn Thị
Hồng Tâm, công chức xã Hòa Thành đến nhận công tác tại Phòng Nội vụ.
17

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO; Quyết định về việc thành
lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạoph òng, chống dịch bệnh COVID- 19 tại Trụ sở làm việc của
HĐND và UBND thị xã; Quyết định về việc thay thế, bổ sung thành viên Tổ thẩm định hồ sơ các đối tượng được hỗ
trợ chính sách COVID-19 theo quy định tại Chương IV và Chương V Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ trên địa bàn thị xã Đông Hòa; Quyết định thà nh lập Tổ thẩm định hồ sơ các đối tượng lao động
không có giao kết hợp đồng lao động theo Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Phú
Yên; Thay thế Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thị xã. Thay thế thành viên Ban chỉ huy PCTT -TKCN t h ị
xã.Thành lập Tổ thẩm định Đề cương và dự toán kinh phí dự án: Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã . Kiện
toàn Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID- 19 thị xã.
18

10
77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ và triển khai thực hiện Thông tư số
03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021của Bộ Nội vụ.
- Đề nghị Đảng ủy Cơ quan Chính quyền thị xã tổ chức kiểm điểm ông Đặng Ngọc
Anh, đảng viên, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX thị xã về việc không chấp hành
tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định ở
địa phương nơi đảng viên cư trú; Cục thuế tỉnh Phú Yên về việc tổ chức kiểm điểm và xử lý
kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Chi cục Thuế thị xã Đông Hòa có liên quan theo
nội dung Kết luận số 05/KL-UBND ngày 05/8/2021 của UBND thị xã.
- Cấp phát khen thưởng thành tích trong tổng kết cuộc bầu cử đại biểu quốc hội
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho 06 tập thể và
13 cá nhân (do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên UBND thị xã không tổ chức Hội
nghị tổng kết); Giấy chứng nhận, Giấy khen được UBND thị xã khen thưởng thành tích
trong năm học 2020 - 2021.. Hoàn chỉnh các thủ tục trình UBND tỉnh khen thưởng thành
tích năm học 2020-2021.
- Triển khai tiêm vắc-xin Covid-19 cho 65 chức sắc, chức việc tôn giáo. Tình hình
hoạt động các tổ chức tôn giáo chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở thờ tự; dừng triệt để các
hoạt động nghi lễ tôn giáo.
- Ban hành Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020
của UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã (02 đơn vị đạt loại Khá: Hòa Thành, Hòa
Tân Đông; 08 đơn vị còn lại xếp loại Trung bình). Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị,
UBND các xã, phường xây dựng nội dung ban hành Kế hoạch và đề cương báo cáo định
kỳ công tác CCHC. 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.
Quyết định thành lập kiện toàn nhân sự Đoàn kiểm tra công vụ và công tác cải cách hành
chính năm 2021.
- Ban hành kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác dân vận các cơ quan Nhà nước và
chính quyền các cấp.
5. Công tác Tư pháp
- Công tác xây dựng, rà soát, góp ý văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng;
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm triển khai. Triển khai thực hiện
Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi
hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành
pháp luật và Nghị đinh số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày
21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;
- Báo cáo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền HĐND,
UBND thị xã ban hành đang còn hiệu lực; kết quả thực hiện việc số hóa dữ liệu hộ tịch
giai đoạn 1 trên địa bàn thị xã Đông Hòa.
- Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài: 01 trường hợp (nam là công dân Việt
Nam thường trú tại Hoa Kỳ). Cấp trích lục thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân: 01
trường hợp.
6. Tiếp công dân, xử lý đơn thư và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
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- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp nên UBND thị xã
không tổ chức tiếp công dân định kỳ, tuy nhiên, vẫn duy trì nghiêm túc công tác giải
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (tiếp nhận 09 đơn: tố cáo 01 đơn; khiếu nại 04 đơn; phản
ánh, kiến nghị: 04 đơn). Tổng số đơn đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết
của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương: 07 đơn (tố cáo 01 đơn; khiếu nại: 02 đơn;
phản ánh, kiến nghị: 04 đơn). Tổng số đơn đã được giải quyết 02 đơn (đơn phản ánh,
kiến nghị).
- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tồn tại chuyển sang từ tháng 8 là 20 vụ việc
(đã hoàn thành 03 vụ việc, đã báo cáo 08 vụ việc; đang triển khai 09 vụ việc). Tiến hành
thanh tra và báo cáo kết quả theo quy định 02 cuộc; còn 02 cuộc kiểm tra đang triển khai
thực hiện(19).
II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2021
1. Kinh tế
a) Nông - lâm - ngư nghiệp
- Chỉ đạo các HTX.DV NN TH thu hoạch dứt điểm lúa vụ Hè Thu 2021 và hướng
dẫn nông dân chăm sóc và thu hoạch cây công nghiệp dài, ngắn ngày, rau đậu các loại.
- Báo cáo kết quả năng suất, sản lượng lúa vụ Hè Thu 2021; sơ kết sản xuất trồng
trọt vụ Hè Thu 2021 và kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2021 - 2022.
- 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.
- Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng bệnh viêm da nổi cục; đôn
đốc các địa phương vận động người chăn nuôi tự mua vắc - xin tiêm phòng bệnh viêm da
nổi cục. Triển khai tiêm phòng vắc-xin đợt 2/2021 cho đàn GSGC.
- Tiếp tục phối hợp các ngành chức năng đôn đốc các xã, phường, các chủ rừng
tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và PCCCR năm 2021. Xây dựng kế hoạch phát
triển lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thị xã.
- Theo dõi, hướng dẫn nuôi trồng và khai thác thủy sản trên địa bàn thị xã, thực hiện
phòng chống dịch bệnh trên tôm nuôi. Tiếp tục tuyên truyền, vận động di dời lồng bè
nuôi trồng thủy sản tại Vũng Rô.
b) Xây dựng nông thôn mới - sản phẩm OCOP; nước sạch và vệ sinh MTNT
- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng
Đã có báo cáo kết quả: (1) Thanh tra các trường hợp hoán đổi đất của xã Hòa Tân Đông, xã
Hòa Xuân Đông và phường Hòa Vinh theo Báo cáo số 366/BC-UBND ngày 25/10/2019 của UBND
huyện Đông Hòa (nay là thị xã). (2) Thanh tra đối với 138 lô đất thuộc khu dân cư thôn Phước Long xã
Hòa Tâm về các nội dung theo Báo cáo số 366/BC-UBND ngày 25/10/2019 của UBND huyện Đông Hòa
(nay là thị xã).
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Đang triển khai thực hiện: (1) Kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất đai khu vực cầu Cây Tra đến
cầu Sông Ván, sẽ tiến hành triển khai thực hiện sau khi dịch Covid-19 ổn định. (2) Kiểm tra việc cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Đinh Thị Tiểu Trúc, trú tại số 89 đường Lương Văn Chánh,
phường 5, thành phố Tuy Hòa, vị trí thửa đất được kiểm tra: khu phố Đa Ngư, phường Hòa Hiệp Nam, thị
xã Đông Hòa.
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đầu năm 2021 trên địa bàn thị xã Đông Hòa.
- Theo dõi, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu dân cư nông thôn mới
kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới năm 2021 và sản phẩm OCOP.
- Thường xuyên theo dõi công tác khai thác, sử dụng nước sạch nông thôn trên địa bàn
thị xã. Tiếp tục đôn đốc việc cập nhật Bộ Chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn
thị xã Đông Hòa năm 2021.
c) Phòng chống thiên tai
Kiểm tra các công trình thủy lợi có kế hoạch đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.
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.
d) Công tác thu - chi ngân sách
Đẩy mạnh công tác thu ngân sách đảm bảo kế hoạch đề ra. Cấp phát kinh phí theo
dự toán giao năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tập trung thẩm tra hồ sơ quyết
toán vốn đầu tư XDCB các công trình hoàn thành.
đ) Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; 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, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong cụm
công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã.
e) Quy hoạch, xây dựng, đô thị và giao thông vận tải
- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, tập trung các đồ án quy hoạch của các
nhà tài trợ lập quy hoạch tiến hành thẩm định và trình UBND thị xã phê duyệt. Rà soát
Đồ án Quy hoạch chung đô thị thị xã Đông Hòa giai đoạn đến năm 2035, tầm nhìn đến
năm 2050. Điều chỉnh nội dung chủ trương đầu tư dự án: Khu dân cư Phố chợ Hòa vinh
theo quy định. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Thị ủy và Kế
hoạch của UBND thị xã về 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. 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.
- Kiểm tra, cấp phép xây dựng, thẩm định các công trình đầu tư xây dựng trên địa
bàn thị xã đúng quy định(20). 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. Tăng cường công tác quản lý
chất lượng các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã.
- Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã. Phối hợp,
hướng dẫn UBND phường Hòa Hiệp Bắc 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 sau khi UBND tỉnh Phú Yên
ban hành Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại
vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên
địa bàn tỉnh Phú Yên.
Thẩm định công trình Nâng cấp, sửa chữa mái dãy phòng học trường THCS Trần Kiệt với tổng
mức đầu tư trình thẩm định: 700 triệu đồng. Báo cáo đề xuất chủ trương các dự án đầu tư trên địa bàn thị
xã theo kế hoạch đầu tư công đã được HĐND thị xã thông qua, 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).
20
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- Tiếp tục triển khai thực hiện các công trình trên địa bàn(21). Tưới nước chăm sóc
cây xanh đảm bảo mĩ quan đô thị, triển khai cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão năm
2021 trên các tuyến đường chính khu vực Trung tâm hành chính thị xã; tăng cường thu
gom rác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã. Tiếp tục xây dựng Đề án xã hội
hóa trồng và chăm sóc cây xanh và Đề án xã hội hóa thu gom rác thải.
- Thực hiện công tác quản lý điện chiếu sáng công cộng; 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.
- Tiếp tục triển khai cấp xi măng cho các địa phương để thực hiện Chương trình bê
tông hẻm phố tại các đô thị trên địa bàn thị xã năm 2020 để sớm hoàn thành kết thúc
chương trình. Thẩm định các công trình đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa
bàn thị xã. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các công trình theo quy định (22).
g) Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường
- 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; phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất các dự án
khu dân cư khi đủ điều kiện; kết quả đấu giá quyền sử dụng đất ở các khu dân cư; 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. Thẩm định, 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.
- Kiểm tra, rà soát, tổ chức bốc thăm giao, nhận đất tái định cư; ban hành quyết
định giao đất 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 xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường; 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.
- Lập, trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt quy hoạch kỳ 2021 - 2030 và kế
hoạch kỳ đầu 5 năm; triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
- 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, chỉ đạo và kiến nghị giải quyết
những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các kết luận sau thanh, kiểm tra. Tập trung
giải quyết các đơn thư của người dân liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng
sản và môi trường.
h) Tiến độ thi công các công trình; công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư các
dự án trên địa bàn; đầu tư xây dựng cơ bản
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).
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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.
22
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- UBND các xã, phường liên quan đến dự án, công trình tập trung thực hiện nhanh
công tác xét quy chủ về nguồn gốc sử dụng đất để phục vụ công tác lập phương án
BTHT&TĐC.
- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án theo kế hoạch; nhất là các dự án
khu dân cư, khu đô thị thuộc ngân sách địa phương.
2. Văn hóa - xã hội
a) Văn hóa, thông tin; thể thao và truyền thanh
- Phối hợp, kiểm tra, xử lý các trường hợp không chấp hành việc tạm dừng hoạt
động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao (karaoke, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện
tử công cộng, Gym, Zoga, bi da…) để phòng chống, dịch Covid-19. Tiếp tục phối hợp
với Thị đoàn tổ chức hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone và quét mã QR code tại điểm
tiêm vắc - xin và các điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.
- Hướng dẫn các Trường học đăng ký xây dựng danh hiệu trường học đạt chuẩn văn
hóa năm học 2021 - 2022; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, xã, phường tiếp tục thực hiện, triển
khai các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phấn đấu
xây dựng và thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu để công nhận danh hiệu văn hóa năm 2021.
- Tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên tại
Phú Yên (05/10/1930 - 05/10/2021); kỷ niệm 60 năm Ngày Mở đường Hồ Chí Minh trên
biển (23/10/1961 - 23/10/2021); các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19
trong tình hình mới; Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng
chống dịch Covid-19. 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. Thường xuyên cập nhật thông tin các văn bản chỉ đạo của cấp trên để
tuyên truyền các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
b) Công tác giáo dục và đào tạo
- Tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành chấp hành tốt
các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; chú trọng giáo dục giữ
gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo, thận trọng trong việc sử dụng mạng xã hội.
- Triển khai thực hiện hợp đồng giáo viên theo Nghị quyết 102/NQ-CP ngày
03/7/2020 về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế. Tiếp tục điều động,
tăng cường từ trường thừa sang trường thiếu, từ trường thiếu ít sang thiếu nhiều để tạm
thời ổn định dạy và học.
- Chỉ đạo các trường thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2021 - 2022 trên cơ
sở văn bản chỉ đạo của các cấp nhất là việc thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với
lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022; tham gia bồi dưỡng các modul Chương trình GDPT
2018 theo lộ trình.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo
dục. Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng lạm thu;
kiểm tra công tác dạy và học trực tuyến, linh hoạt; kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo về
công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT.
- Tiếp tục triển khai các văn bản phòng chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền
CB, GV, CNV và HS về luật an ninh mạng; giáo dục luật giao thông, phòng chống ma
tuý, phòng chống đuối nước... và phòng chống các tệ nạn xã hội đến với học sinh.
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c) Lao động - thương binh và xã hội
- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến 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 có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động và tuyển lao động phổ
thông cho các công ty trong, ngoài tỉnh.
- Tiếp tục phối hợp với Sở Lao động - 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 thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính Phủ và và Quyết định
23/2021/QĐ-TTg hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại
dịch Covid-19; Quyết định số 1088/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên hỗ trợ lao động không có
giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch
Covid-19.
- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, lập danh sách đối tượng người có công, chuyển Sở Lao
động - TB và XH đề nghị giải quyết hưởng chế độ theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP
ngày 09/4/2013 của Chính phủ. Phối hợp với UBND các xã, phường và các đoàn thể thực
hiện nghiệm thu nhà ở đối tượng người có công sau khi xây dựng, sửa chữa xong lập hồ
sơ đề nghị chuyển kinh phí.
- Phối hợp với UBND các xã, phường 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.
- Thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tiếp tục tăng cường
bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 và thực hiện các giải pháp phòng, chống
bạo lực, xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em trong mùa hè. Tiếp
tục triển khai hoạt động duy trì vận hành, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, thu thập thông
tin về trẻ em năm 2021.
d) Về y tế
Tập trung phòng, chống dịch; thực hiện tốt Kế hoạch tiêm vắc - xin Covid-19. Theo
dõi, giám sát thường xuyên và triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh Sốt
xuất huyết, Tay - chân - miệng, Sốt rét, Sởi, Cúm A (H1N1), Cúm A (H5N1) và các dịch
bệnh khác. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch khám chữa bệnh tại cơ sở 2 (KP3, Hòa Vinh)
và các trạm y tế; triển khai đầy đủ các chương trình mục tiêu y tế quốc gia theo kế hoạch
và cấp cứu kịp thời cho nhân dân trên địa bàn thị xã. Các Đoàn kiểm tra liên ngành tiếp
tục kiểm tra các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được quy định. Đẩy mạnh tuyên
truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện.
3. Quốc phòng - an ninh
a) Quốc phòng
- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình, bảo vệ
an toàn địa bàn và các mục tiêu đảm nhiệm; thực hiện tốt Quy chế phối hợp theo Nghị định
03/2019/NĐ-CP và Nghị định 130/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Tiếp tục phối hợp quản lý
chặt chẽ nhân lực, phương tiện tàu thuyền dân sự đã đăng kí, sẵn sàng huy động tham gia
thực hiện nhiệm vụ theo Nghị định 30/2010/NĐ-CP và Nghị định 130/2015/NĐ-CP.
- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung kế hoạch phòng thủ dân sự và kế hoạch sử
dụng LLVT ứng phó với các thảm họa. Tiến hành các thủ tục quy hoạch đất, lập kế hoạch
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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.
- Tổ chức đăng ký, phúc tra, quản lý chặt chẽ QNDB; củng cố nâng cao chất lượng
xây dựng, huấn luyện, hoạt động của DQTV. Tổ chức xét duyệt chính trị, chính sách đúng
quy trình chặt chẽ chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2022
- Sẵn sàng tổ chức huấn luyện cho các đối tượng trong năm, chỉ đạo cho Ban CHQS
các xã, phường tổ chức huấn luyện cho LLDQ tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân biển
của các xã, phường khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn ổn định.
- Tiếp tục xây dựng văn bản pháp lý đảm bảo cho diễn tập Chiến đấu phòng thủ 02
phường (Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Trung).
b) An ninh
- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp
vi phạm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa
bàn. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống dịch bệnh với bảo đảm ANTT, đấu
tranh phòng, chống tội phạm, không để các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để
thực hiện hoạt động phạm tội.
- Tăng cường phối hợp chặt chẽ lực lượng Quân sự, Biên phòng địa phương thực
hiện phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm.
- Tiếp tục chỉ đạo công tác làm sạch dữ liệu thông tin dân cư và cập nhật, chỉnh sửa,
bổ sung, phê duyệt thông tin dân cư qua phần mềm . Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường
hợp vi phạm về công tác PCCC, CNCH. Tổ chức tuần tra, kiểm soát, đảm bảo TTATGT
kết hợp công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục rà soát, nhân rộng mô hình
ANTT đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn.
4. Công tác nội vụ, cải cách hành chính
- Tiếp tục thẩm định hồ sơ, ban hành các Thông báo, Quyết định liên quan đến chế độ,
chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; quyết định thành lập, kiện toàn các Tổ chức
phối hợp liên ngành; quyết định kiện toàn cụm, khối thi đua năm học 2021 - 2022. Báo cáo
nhu cầu bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2022 - 2026.
- Tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được
giao quý III/2021 đối với các đồng chí Trưởng các sở, ban, ngành khối Nhà nước gửi Ban
Tổ chức Tỉnh ủy.
- 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. Giải quyết
khen thưởng chuyên đề và đột xuất kịp thời.
- Nắm tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo. Báo cáo kết quả 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.
- Tổ chức kiểm tra kỷ cương, kỷ luật, giờ giấc làm việc tại các cơ quan, đơn vị và
UBND các xã, phường. 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 - 2025 và giai đoạn
2021 - 2030 của thị xã (khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch). Tổ chức kiểm tracông vụ và
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công tác cải cách hành chính năm 2021(theo kế hoạch)đối với một số cơ quan, đơn vị và
UBND xã, phường.
- Tổ chức sát hạch công chức cấp xã thành viên chức giáo viên đối với bà Văn Thị Bích
Việt. Tổ chức kỳ xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự.
5. Công tác tư pháp
- Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức biên
chế của Phòng Tư pháp thị xã. Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị UBND các xã,
phường kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thị xã Đông Hòa năm
2021 đúng quy định; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, GDPL theo kế hoạch
của UBND thị xã Đông Hòa.
- Rà soát kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, GDPL thị xã và báo cáo viên pháp
luật cấp thị xã, Tuyên truyền viên cấp xã trên địa bàn thị xã.
- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin sắp xếp kiện toàn Trang thông tin điện
tử tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
- Tiếp tục thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Đôn đốc các xã, phường phấn đấu
xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.
6. Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Tiếp nhận và xử lý đơn thư theo quy định. Theo dõi đôn đốc các cơ quan, đơn vị,
địa phương giải quyết kịp thời đơn thư của công dân.
- Tổ chức xác minh, giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo theo quy định; tiến hành tổ
chức đối thoại đối với một số trường hợp theo quy định; đôn đốc, phối hợp với các cơ quan,
đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài.
- Tổ chức thanh tra, kiểm tra theo quy định.
Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 9 và
chương trình công tác tháng 10 năm 2021 của UBND thị xã, yêu cầu các cơ quan, đơn vị
và các địa phương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Thị ủy;
- Thường trực HĐND thị xã;
- Thường trực UBMTTQVN thị xã;
- Chủ tịch, các PCT. UBND thị xã;
- Các cơ quan, đơn vị thị xã (3 khối);
- Các cơ quan tỉnh, TW trên địa bàn thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Chánh, PCVP HĐND và UBND thị xã;
- Cổng thông tin điện tử thị xã (đ/c Sanh);
- Các chuyên viên tổng hợp (theo dõi);
- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang
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PHỤ LỤC
1. Đường gom phía Tây thị trấn Hòa Vinh (đoạn từ nút giao trục Đông - Tây
đến đối diện Trụ sở UBND thị trấn Hòa Vinh)
- Gói thầu số 8 (Xây dựng đường giao thông): Đã thi công xong thảm bêtông nhựa
đoạn không vướng GPMB; đoạn còn lại vướng GPMB 04 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền
nên chưa thi công được. Khối lượng thi công đạt khoảng 70%.
- Gói thầu số 9 (Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng): Đã thi công xong đoạn
không vướng GPMB; đoạn còn lại vướng GPMB chưa thi công được. Khối lượng thi
công đạt khoảng 50%.
- Gói thầu số 10 (Trồng cây xanh và cấp nước tưới): Đã nghiệm thu và bàn giao
cho Phòng Quản lý Đô thị đoạn đã thi công xong.
- Năm 2021 chưa có kế hoạch vốn.
2. Đường nội thị D5 thị trấn Hòa Vinh (Đoạn từ N4A đến QL1A)
- Gói thầu số 6 (Xây lắp công trình đường giao thông đoạn 2): Đã thi công xong
thảm nhựa mặt đường đoạn đã GPMB; còn 01 hộ dân (hộ ông Duy) chưa chịu nhận tiền
bồi thường và bàn giao mặt bằng. Khối lượng thi công đạt khoảng 90%.
- Kế hoạch vốn năm 2021 là 3.300 triệu đồng, đã cấp vốn 150 triệu đồng, đã thực
hiện giải ngân 150 triệu đồng, đạt 4,55% kế hoạch vốn và đạt 100% vốn đã cấp.
3. Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư số 3, thị trấn Hòa Vinh (gđ 1)
- Đã thi công xong và nghiệm thu kỹ thuật phần san nền (trong diện tích đã GPMB);
đang tạm dừng thi công do chưa GPMB xong. Khối lượng thi công đạt khoảng 83%.
- Kế hoạch vốn năm 2021 là 810 triệu đồng, chưa cấp vốn, chưa thực hiện giải ngân.
4. Xây dựng 05 phòng học Trường Mầm non Hòa Hiệp Bắc
- Đang trình Phòng QLĐT thẩm định phê duyệt bổ sung hạng mục PCCC theo yêu
cầu của Sở Xây dựng qua kiểm tra công tác nghiệm thu.
- Kế hoạch vốn năm 2021 (chuyển nguồn) là 1.370 triệu đồng, chưa cấp vốn, chưa
thực hiện giải ngân.
5. Nâng cấp, mở rộng đường 22 thị trấn Hòa Hiệp Trung
- Đã thi công xong mặt đường, vỉa hè, điện chiếu sáng phần không vướng mặt
bằng, hiện đang tạm dừng thi công do chưa GPMB đoạn nút giao với QL29. Khối lượng
thi công đạt khoảng 80%.
- Kế hoạch vốn năm 2021 (kể cả chuyển nguồn) là 5.115 triệu đồng, đã cấp vốn
204 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân 203 triệu đồng, đạt 3,98% kế hoạch vốn và đạt
99,73% vốn đã cấp.
6. Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 7 thị trấn Hòa Vinh
- Gói thầu số 5 (xây lắp hạ tầng) và Gói thầu số 6 (xây lắp phần điện): Đã kiểm tra công
tác nghiệm thu hoàn thành đoạn đã thi công xong, chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Năm 2021 chưa có kế hoạch vốn.
7. 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)
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- Đã thi công xong mặt đường bêtông đoạn từ trục N10 đến trường THPT Lê
Trung Kiên; đoạn D5 đến giáp trụ Viettel chưa GPMB nên chưa thi công được. Khối
lượng thi công đạt khoảng 10%.
- Kế hoạch vốn năm 2021 là 4.000 triệu đồng, chưa cấp vốn, chưa thực hiện giải ngân.
8. Trường THCS Trần Hưng Đạo, hạng mục: GPMB, san nền, xây dựng
cổng, tường rào, đường nội bộ
- Đã thi công xong phần đã GPMB; hiện đang tạm dừng thi công chờ GPMB 6 hộ dân.
- Kế hoạch vốn năm 2021 là 2.547 triệu đồng, chưa cấp vốn, chưa thực hiện giải ngân.
9. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phố chợ Hòa Hiệp Nam
- Gói thầu 05XL (Xây lắp hạ tầng): Đã thi công xong cấp phối đá dăm loại 2 và
cấp phối đá dăm loại 1, bó vỉa, vỉa hè đoạn không vướng GPMB, đã thi công xong 02
đường bê tông bổ sung; hiện đang tạm dừng thi công do ảnh hưởng dịch Covid-19 và
vướng đấu nối 2 nút giao đường Hùng Vương (QL29), chưa GPMB xong. Khối lượng đạt
khoảng 75%.
- Gói thầu số 06XL (Xây lắp điện): Đã thi công lắp dựng xong trụ điện, đang tạm
dừng thi công do chưa GPMB. Khối lượng thi công đạt khoảng 50%.
- Kế hoạch vốn năm 2021 là 5.230 triệu đồng, đã cấp vốn 500 triệu đồng, đã thực
hiện giải ngân 429 triệu đồng, đạt 8,21% kế hoạch vốn và đạt 85,89% vốn đã cấp.
10. Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ chùa Phước Long đến giáp nhà ông
Nguyễn Quý
- Đã thi công xong thảm bê tông nhựa mặt đường đoạn 1 (từ trường học đến điểm
cuối dài khoảng 350m), đoạn tiếp theo đang tạm dừng thi công do vướng GPMB. Khối
lượng thi công đạt khoảng 40%
- Kế hoạch vốn năm 2021 là 4.138 triệu đồng, chưa cấp vốn, chưa thực hiện giải ngân.
11. Đường nội thị Hòa Hiệp Trung - Hòa Hiệp Nam (đoạn từ QL29 đến Khu
phố Phú Thọ 3, Hòa Hiệp Trung - Đường 23)
- Đã thi công phần nền đường hiện trạng và phần đã vận động cho thi công trước.
Hiện đang tạm dừng thi công do vướng GPMB.
- Kế hoạch vốn năm 2021 là 12.750 triệu đồng, chưa cấp vốn, chưa thực hiện giải ngân.
12. Đường vào Nghĩa trang huyện Đông Hòa
- Đã bàn giao mốc thi công. Hiện chưa GPMB nên chưa thi công được.
- Kế hoạch vốn năm 2021 là 4.020 triệu đồng, chưa cấp vốn, chưa thực hiện giải ngân.
13. Đường dẫn từ cầu Bến Lớn đi bãi rác và Cụm công nghiệp Nam Bình 1,
xã Hoà Xuân Tây, huyện Đông Hòa
- Đang thi công hoàn thiện đắp đất đồi K98, thi công bê tông chân khay và gia cố
mái taluy đoạn đã GPMB (khoảng hơn 320m), hiện đang tạm dừng thi công do ảnh
hưởng dịch Covid-19. Khối lượng thi công đạt khoảng 15%.
- Kế hoạch vốn năm 2021 là 7.400 triệu đồng, đã cấp vốn 2.704 triệu đồng, đã
thực hiện giải ngân 2.587 triệu đồng, đạt 34,97% kế hoạch vốn và đạt 95,69% vốn đã cấp.
14. Nghĩa trang huyện Đông Hòa (giai đoạn 1)
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- Hiện chưa GPMB nên chưa thi công được.
- Kế hoạch vốn năm 2021 là 14.532 triệu đồng, chưa cấp vốn, chưa thực hiện giải ngân.
15. Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư số 8, thị trấn Hòa Vinh
- Đã thi công xong phần san nền, hệ thống hố ga, cống thoát nước, cấp phối đá
dăm lớp 2, bó vỉa, vỉa hè tuyến đường N4-B, N4-C trên phần đất lúa đã GPMB và lắp
dựng trụ điện chiếu sáng, điện sinh hoạt đoạn không vướng GPMB. Khối lượng thi công
đạt khoảng 52%.
- Kế hoạch vốn năm 2021 là 5.052 triệu đồng, đã cấp vốn 120 triệu đồng, đã thực
hiện giải ngân 118 triệu đồng, đạt 2,33% kế hoạch vốn và đạt 98,15% vốn đã cấp.
16. Nâng cấp, mở rộng đường nội thị thị trấn Hòa Hiệp Trung (nay là
phường Hòa Hiệp Trung), đoạn từ ngã ba Hòa Hiệp Trung đến Trường THCS
Lương Tấn Thịnh, dài 520 m
- Đã thi công xong lát đá vỉa hè, bó vỉa, điện chiếu sáng, chuẩn bị thảm nhựa mặt
đường phía Đông; hiện đang tạm dừng thi công do vướng GPMB phía Tây. Khối lượng
thi công đạt khoảng 35%.
- Kế hoạch vốn năm 2021 là 5.000 triệu đồng, đã cấp vốn 2.400 triệu đồng, đã
thực hiện giải ngân 2.400 triệu đồng, đạt 48% kế hoạch vốn và đạt 100% vốn đã cấp.
17. Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thị
xã Đông Hòa
- Đang triển khai sửa chữa, phần móng khối nhà 02 tầng.
- Năm 2021 chưa có kế hoạch vốn.
18. Công tác giải ngân vốn
Tổng kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 163.153 triệu đồng, đến nay đã cấp vốn
19.358 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân 16.246 triệu đồng, đạt 9,84% kế hoạch vốn
được giao và đạt 83,92% vốn đã cấp.

