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I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 
THÁNG 01 NĂM 2022 

1. Kết quả thực hiện phát triển kinh tế  

a) Nông - lâm - ngư nghiệp 

- Nông nghiệp: đến nay, dự ước lúa vụ Đông Xuân năm 2021 - 2022, diện tích 

gieo sạ khoảng 4.636ha, vượt 1,44% kế hoạch, tăng 0,59% so cùng kỳ năm 2021. 
Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, HTX.NN gieo sạ lúa vụ Đông Xuân năm 2021 -  

2022. Về tình hình sâu bệnh trên cây lúa: Ốc bưu vàng phát sinh gây hại lúa giai 
đoạn mạ - đẻ nhánh, diện tích 8ha, tỷ lệ bệnh (TLH) 3% dảnh ở các xã Hòa Xuân 

Đông, Hòa Tân Đông và phường Hòa Hiệp Trung; Chuột cắn phá lúa giai đoạn mạ 
- đẻ nhánh, diện tích 17ha(1); Sâu keo phát sinh ăn lúa giai đoạn đẻ nhánh, diện tích 

11ha, mật độ 2con/m2 ở xã Hòa Thành, Hòa Xuân Đông và phường Hòa Xuân 
Tây; Sâu cuốn lá nhỏ phát sinh trên lúa giai đoạn đẻ nhánh, diện tích 6,5ha, mật 

độ: 1-2con/m2 ở các xã Hòa Xuân Nam và phường Hòa Xuân Tây. Kết quả trồng 
và thu hoạch một số loại cây trồng chủ yếu(2). Báo cáo tình hình thiệt hại do mưa 

gây ra làm ngập úng và gây thiệt hại lúa vụ Đông Xuân năm 2021 - 2022(đợt mưa 
từ ngày 26/12/2021 đến này 29/12/2021) gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. Tổng diện tích thiệt hại là 814,04ha(3) đối tượng thiệt hại là lúa thuần. 

Ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình hành động số 11-
CTr/TU, ngày 24/12/2021 của Thị ủy về tập trung phát triển toàn diện nông nghiệp 

gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển sản phẩm theo 
chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế cao.  Triển khai 

tiêm phòng vắc xin viêm da nổi cục (VDNC) cho đàn trâu, bò. Đã tiếp nhận 3.075 
liều vắc xin VDNC của tỉnh cấp, phân bổ cho các địa phương để tiêm phòng cho 

đàn trâu bò. 

                                        

(1) Trong đó: diện tích dưới nhiễm 15,5ha, TLH 2% dảnh ở các xã, phường; diện tích nhiễm 
nhẹ: 1,5ha, TLH 5% dảnh ở phường Hòa Xuân Tây và xã Hòa Thành. 

(2)Rau các loại dự ước trồng 172ha,  đạt 21,77%KH, tăng 1,26% so cùng kỳ năm 2021. Đậu 
các loạidự ước trồng 9,04ha, đạt 12,91%KH, tăng 0,4% so cùng kỳ năm 2021. Ngô dự ước trồng 
0,5ha, đạt 0,22%KH, bằng 100% so cùng kỳ năm 2021. Đậu phụng dự ước trồng 1,15 ha, đạt 

2,5%KH, tăng 15% so cùng kỳ năm 2021. 

(3) Trong đó: diện tích thiệt hại trên 70% là 593,04ha và diện tích thiệt hại 30-70% là 

221ha. 
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- Lâm nghiệp: báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án “Trồng 15 triệu cây 
xanh tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn thị xã năm 2021 gửi Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Kế hoạch 
số 222/KH-UBND, ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh; dự thảo Kế hoạch phòng 

cháy chữa cháy rừng năm 2022, tỉnh Phú Yên; xây dựng Kế hoạch tổ chức “Tết 
trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022. 

- Ngư nghiệp: dự ước đánh bắt 266,42 tấn hải sản các loại, đạt 2,45%KH, 
tăng 3,4% so cùng kỳ năm 2021. Về nuôi trồng thủy sản tiến hành cải tạo ao đìa và 

thả nuôi 20 ha tôm tại vùng hạ lưu sông Bàn Thạch, đạt 2,11% so kế hoạch, tăng 
33% so cùng kỳ năm 2021. Tiến hành phân bổ, hỗ trợ 9,5 tấn hóa chất Sodium 

Chlorite 20% (phường Hòa Hiệp Nam 4,5 tấn; xã Hòa Tâm 03 tấn; xã Hòa Xuân 
Đông 02 tấn) để xử lý mầm bệnh trong ao hồ nuôi tôm vùng hạ lưu sông Bàn 

Thạch bị ngập do các đợt bão, lụt gây ra.  

- Thủy lợi: tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam 
và các địa phương điều tiết cung cấp nước tưới sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021 - 

2022. Đôn đốc các địa phương triển khai sửa chữa kịp thời các công trình thủy lợi 
bị hư hỏng do ảnh hưởng của mưa lũ để đảm bảo phục vụ sản xuất. Đến nay, đảm 

bảo tưới, tiêu phục vụ sản xuất. 

b) Nông thôn mới; Nước sạch và VSMTNT - sản phẩm OCOP 

Báo cáo kết quả thực hiện nguồn vốn hỗ trợ công trình phúc lợi thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đăng ký danh sách xã 

phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; khu dân cư nông thôn 
mới kiểu mẫu và vườn mẫu nông thôn mới năm 2022 - 2023 gửi Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

c) Công tác phòng, chống thiên tai 

Cung cấp số liệu để thực hiện nhiệm vụ “xây dựng kế hoạch phòng, chống 
thiên tai tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2021 - 2025”.  

d) Công tác thu, chi ngân sách 

- Thu ngân sách: dự ước thu ngân sách trên địa bàn 31,92 tỷ đồng, đạt 14,72% 
dự toán tỉnh giao, đạt 11,76% dự toán phấn đấu của thị xã, bằng 342,45% so cùng 

kỳ năm 2021. Trong đó, thu ngoài quốc doanh 4,5 tỷ đồng, đạt 15,52% dự toán 
tỉnh giao, đạt 15,25% dự toán phấn đấu của thị xã, bằng 98,08% so cùng kỳ năm 

2021; thu phí lệ phí 720 triệu, đạt 21,75% dự toán tỉnh giao, đạt 20% dự toán phấn 
đấu của thị xã, bằng 100,14% so cùng kỳ năm 2021; thu lệ phí trước bạ 1,9 tỷ 

đồng, đạt 14,67% dự toán tỉnh giao, đạt 13,15% dự toán phấn đấu của thị xã, bằng 
101,66% so cùng kỳ năm 2021; thu tiền sử dụng đất 23,067 tỷ đồng, đạt 15,38% 

dự toán tỉnh giao, đạt 11,53% dự toán phấn đấu của thị xã, bằng 5681,53% so cùng 
kỳ năm 2021. 

- Chi ngân sách: dự ước chi ngân sách 49,864 tỷ đồng, đạt 8,72% dự toán tỉnh 
phân bổ, đạt 8,05% dự toán bố trí của thị xã, bằng 220,87% so cùng kỳ năm 

2021(do chi lương tháng 01 và 02 năm 2022). Trong đó, chi quản lý hành chính 
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9,603 tỷ đồng, đạt 15,13% dự toán tỉnh phân bổ, đạt 14,82% dự toán bố trí của thị 
xã, bằng 184,14% so cùng kỳ năm 2021; chi đầu tư phát triển 2,5 tỷ đồng, đạt 

1,49% dự toán tỉnh phân bổ, đạt 1,14% dự toán bố trí của thị xã, bằng 555,56% so 
năm 2021. 

d) Công nghiệp - TTCN; thương mại - dịch vụ; khoa học và công nghệ 

- Công nghiệp - TTCN: hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn 

thị xã cơ bản đã được kiểm soát, thực hiện theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 
11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thích ứng, an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp phục hồi và phát triển trên 
cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, tập trung đẩy 

mạnh sản xuất để đảm bảo đơn hàng sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh. 
Dự ước giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN trong tháng 281,399 tỷ đồng (giá so 

sánh năm 2010), đạt 11,21%KH, tăng 4,3% so cùng kỳ năm 2021 (kinh tế Nhà 
nước 153 triệu đồng, tăng 4,8% so cùng kỳ năm 2021; kinh tế ngoài Nhà nước 
234,657 tỷ đồng, tăng 4,1% so cùng kỳ năm 2021; kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài 46,589 tỷ đồng, tăng 5,3% so cùng kỳ năm 2021).  

- Thương mại - dịch vụ: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

tiêu dùng ngoài Nhà nước trong tháng 450,507 tỷ đồng, đạt 9,27%KH, tăng 
4,67% so cùng kỳ năm 2021(4). Dịch bệnh COVID-19 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, từ tháng 10/2021 dần được phục hồi trở 

lại; tuy vậy, ngành khách sạn nhà hàng tháng 01/2022, giảm 18% so cùng kỳ. 
Xây dựng Kế hoạch đảm bảo cung ứng hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán Nhâm 

Dần năm 2022 trên địa bàn thị xã Đông Hòa. 

- Khoa học và công nghệ: ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14 - 

NQ/TU ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về lãnh đạo, chỉ đạo phát 
triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế 
- xã hội thị xã Đông Hòa, giai đoạn 2021 - 2025. 

đ) Quy hoạch, xây dựng và trật tự xây dựng đô thị 

Thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Hòa Hiệp 

Nam, hoàn chỉnh đồ án để triển khai các bước tiếp theo. Hoàn chỉnh Kế hoạch 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. Điều chỉnh ranh giới lập Đồ án quy hoạch phân 
khu tỷ lệ 1/2000 Hòa Hiệp Trung. Lấy ý kiến Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/500 dự án: Bãi rác công cộng thị xã Đông Hòa (giai đoạn 2). Thỏa thuận 

                                        
 4Kinh tế tập thể đạt 1,404 tỷ đồng, tăng 4,78% so năm 2021. 

   Kinh tế cá thể đạt 384,585 tỷ đồng, tăng 5,32% so năm 2021. 

   Kinh tế  tư nhân 64,518 tỷ đồng, tăng 0,95% so năm 2021. 
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hướng tuyến và cấp giấy phép thi công dự án: Phát triển tuyến ống cấp nước cho 
khu phố Nam Bình 1 và Nam Bình 2, phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa. 

- Điều chỉnh thời gian thực hiện công trình: 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). Triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 
15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2021 và số 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021. 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Mỹ Hòa - 
Hòa Hiệp Bắc. Thông báo kết quả thực hiện một số nội dung sau buổi đối thoại với 

Nhân dân khu phố Nam Bình 1 và Nam Bình 2, phường Hòa Xuân Tây. Tổ chức 
giao ban quý 4 năm 2021 về công tác quản lý trật tự xây dựng, giao thông đường 

bộ, đất đai trên địa bàn thị xã Đông Hòa. Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 01-
CT/TU ngày 09/4/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy Đông Hòa. Báo cáo về trường 

hợp sử dụng đất trong khuôn viên đường sắt tại ga Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, 
thị xã Đông Hòa cho UBND tỉnh. 

e) Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường 

Cấp 06 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đính chính các nội dung sai sót 
trên 06 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất. Phê duyệt và điều chỉnh Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các 
dự án(5). Ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 02 trường hợp(6). Ban 

hành Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất 03 trường hợp. Có ý kiến đối với các 
trường hợp đề nghị chỉnh lý hồ sơ địa chính để các địa phương biết, thực hiện. 

2. Văn hóa - xã hội  

a) Các hoạt động văn hóa - thông tin; thể thao và truyền thanh 

- Tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp 
luật của Nhà nước trên địa bàn thị xã; tuyên truyền và trang trí trực quan tết Dương 

dịch năm 2022 trên các tuyến đường của thị xã Đông Hòa; tuyên truyền về phòng, 
chống dịch COVID-19. Mở cửa phục vụ bạn đọc thường xuyên 5 ngày/tuần. 

- Hoạt động thể thao và truyền thanh: 

Trong tháng 01/2022, đã tiếp, phát sóng 135 giờ; thực hiện xây dựng, sản xuất 
và đưa lên sóng phát thanh 60 chương trình thời sự với 600 tin và 150 bài. Tập trung 

                                        

(5)  Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Đường từ khu công 
nghiệp Hòa Hiệp 1 đến Bắc cầu Đà Nông (giai đoạn 2) đoạn Km 15+910,63 - Km 17+70 tại: Đa 
Ngư, phường Hòa Hiệp Nam. Điều chỉnh Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực 

hiện các dự án: Bãi Rác công cộng huyện Đông Hòa, giai đoạn 1 (nay là thị xã Đông Hòa) tại 
phường Hòa Xuân Tây và xã Hòa Xuân Đông (đợt 4). Điều chỉnh 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 (đợt 6). Điều chỉnh 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 (đợt 3), tại xã Hòa Tân Đông. 

(6)ông Võ Ngọc Viễn, phường Hòa Hiệp Bắc và ông Nguyễn Hữu Hưng, phường Hòa Xuân 

Tây). 
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tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước và các hoạt động của địa phương. Tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng 

và kiểm soát phòng, chống COVID-19 trên địa bàn thị xã. Tuyên truyền việc đẩy 
mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực 

hiện nghiêm Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
việc tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn 

vị; tuyên truyền bảo đảm an toàn thực thẩm tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ 
hội Xuân năm 2022; phòng, chống cháy, nổ, buôn bán hàng giả, hàng kém chất 

lượng; công tác sản xuất nông nghiệp; tình hình an ninh chính trị; trật tự an toàn xã 
hội và an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa,… 

b) Giáo dục và Đào tạo 

Tiếp tục chỉ đạo các trường học thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 

2021 – 2022 trên cơ sở văn bản chỉ đạo của các cấp; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 
tổ chức kiểm tra, sơ kết Học kì I năm học 2021 - 2022 và tổ chức đón học sinh trở 
lại trường để học tập trực tiếp/trực tuyến linh hoạt phù hợp theo kế hoạch. Tổ chức 

thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thị xã; tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp 
tỉnh. Kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường và công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 của các trường tổ chức học trực tiếp theo kế hoạch.  

c) Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Công tác lao động, việc làm và dạy nghề: báo cáo tiền lương thực hiện năm 
2021 và dự kiến tiền thưởngTết dương lịch, âm lịch năm 2022; xác định hộ làm 

nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 
2025; rà soát thống kê hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối 

gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn; chốt thời gian tiếp nhận hồ sơ 
đề nghị hỗ trợ ngừng việc, tạm hoãn cho người lao động, hộ kinh doanh và người 

điều trị COVID-19, cách ly y tế, hỗ trợ thêm đối với trẻ em, người cao tuổi, người 
khuyết tật. Báo cáo và đề xuất giải pháp hỗ trợ, giải quyết việc làm cho người lao 
động. 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; Quyết định số 1088/QĐ-UBND 
ngày18/8/2021 của UBND tỉnh Phú Yên (tính đến ngày 18/01/2022): Hỗ trợ người 

lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương 32 
hồ sơ, với số tiền 125.720.000 đồng(7). Hỗ trợ người lao động ngừng việc trên địa 

bàn 319 hồ sơ, với số tiền 477.000.000 đồng(8). Hỗ trợ hộ kinh doanh 220 hộ, với 
số tiền 660.000.000 đồng(9). Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao 

động (lao động tự do) theo Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của 

                                        
(7)trong đó: UBND tỉnh phê duyệt 27 hồ sơ, số tiền 106.170.000 đồng; đang chờ UBND 

tỉnh phê duyệt là 05 hồ sơ, với số tiền 19.550.000 đồng. 

(8) trong đó: UBND tỉnh phê duyệt 100 hồ sơ, số tiền 134.000.000 đồng; đang chờ UBND 

tỉnh phê duyệt 219 hồ sơ, số tiền 343.000.000 đồng. 

(9)trong đó: UBND tỉnh phê duyệt 158 hộ, số tiền 474.000.000 đồng; đang chờ UBND tỉnh 

phê duyệt 62 hộ, số tiền 186.000.000 đồng. 
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UBND tỉnh 2.319 hồ sơ, số tiền 3.379.550.000 đồng, đang chờ UBND tỉnh phê 
duyệt 349 hồ sơ, số tiền 516.550.000 đồng. 

Dạy nghề: phê duyệt Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc 
làm cho người trong độ tuổi lao động trực tiếp sản xuất nông nghiệp công trình, dự 

án(10). Điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề cho lao động nông thôn trên đia bàn thị 
xã năm 2022. Ban hành kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 

căn cứ theo kế hoạch chỉ tiêu đào tạo nghề của UBND thị xã giao năm 2022. Tiếp 
tục giảng dạy 26 lớp nghề Phổ thông cho học sinh 03 trường THPT Nguyễn Văn 

Linh; THPT Ngô Gia Tự và THPT Nguyễn Công Trứ, với 1.044 học sinh. 

- Công tác chính sách người có công: tổng hợp, đề nghị Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội giải quyết 06 hồ sơ theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, 
trong đó: 04 hồ sơ mai táng phí, 02 hồ sơ thay tên thờ cúng; di chuyển 03 hồ sơ 

hưởng chế độ người có công. Hướng dẫn các địa phương tổ chức tặng quà và đón 
tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho các đối tượng hưởng chính sách ưu đãi 
Người có công, đối tượng Bảo trợ xã hội và trẻ em; tặng quà của Chủ tịch nước, 

UBND tỉnh nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho các đối tượng 
hưởng chính sách ưu đãi Người có công. Lập danh sách quà Tết cho đối tượng 

chính sách người có công(11). Xin ý kiến Thường trực Thị ủy về mức chi quà tết 
Nhâm Dần năm 2022 cho đối tượng chính sách người có công và Kế hoạch tổ chức 

thăm tặng quà Tết đối với đối tượng chính sách người có công tiêu biểu. 

- Công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo và tệ nạn xã hội: ban hành Quyết định 

trợ cấp xã hội hàng tháng cho 76 đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP của Chính phủ(12). Quyết định trợ cấp mai táng phí cho đối tượng 

bảo trợ xã hội cho 45 người. Quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho 
74 người. Quyết định điều chỉnh trợ cấp cho 20 người. Quyết định công nhận danh 

sách hộ cận nghèo năm 2022 qua rà soát cuối năm 2021; công nhận danh sách hộ 
nghèo năm 2022 qua rà soát cuối năm 2021. Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ 
cận nghèo cuối năm 2021 theo chuẩn nghèo, giai đoạn 2022 - 2025 cho Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội. Báo cáo kết quả triển khai công tác cai nghiện ma 
túy năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 

- Công tác chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới: ban hành Kế hoạch thực hiện 
Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, giai đoạn 2021 - 2030 trên 

địa bàn thị xã Đông Hòa và lập danh sách 04 trẻ em khuyết tật vận động có hoàn 

                                        
(10) dự án Bãi rác công cộng huyện Đông Hòa (nay là thị xã Đông Hòa), giai đoạn 1 (đợt 1, 

2, 3, 4, 5, 6). Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường vào bãi rác công cộng huyện Đông 
Hòa (nay là thị xã) - Đợt 01. 

(11)gồm: quà tiêu biểu tỉnh 10 suất, quà tiêu biểu thị xã 20 suất; quà Chủ tịch nước 2.597 

suất; quà tỉnh 2.949 suất, quà thị xã 2.949 suất. 

(12) trong đó: người từ đủ 80 tuổi trở lên: 23 người; khuyết tật: 26 người; hộ gia đình chăm 

sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng: 27 người. 
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cảnh khó khăn do chương trình nhân đạo được Tổ chức GIBTK tài trợ; 01 trẻ em bị 
bại não có nhu cầu sử dụng xe lăn và 01 trẻ em dị tật vùng hàm mặt đề nghị hỗ trợ. 

d) Công tác y tế 

- Trong tháng, xảy ra 02 ca bệnh Sốt xuất huyết (Hòa Xuân Đông: 01 ca, Hòa 

Hiệp Bắc: 01 ca); không có ổ dịch bệnh Sốt xuất huyết và ca bệnh Tay chân miệng. 

- Công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế được đảm bảo (16.720 lượt, 

trong đó: TTYT: 3.694 lượt, TYT: 10.144 lượt, HĐY: 2.882 lượt). Công tác bảo 
hiểm y tế được quan tâm (số người tham gia BHYT đến thời điểm báo cáo: 99.862 

người). Tổ chức triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo 
theo quy định; đến nay, người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vắc xin trên địa bàn 

thị xã là 202.317 liều (trong đó: tiêm mũi 1: 93.966, tiêm mũi 2: 93.362, tiêm mũi 
3: 14.989). 

3. Quốc phòng - an ninh 

a) Quốc phòng 

- Duy trì nghiêm công tác SSCĐ ở cơ quan, đơn vị; thường xuyên nắm chắc 

tình hình, phối hợp bảo vệ an toàn địa bàn và các mục tiêu đảm nhiệm. Phối hợp 
thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa lực lượng Quân sự, Công an, Biên 

phòng theo Nghị định số 03/2029/NĐ-CP; chỉ đạo Ban CHQS các xã, phường phối 
hợp với lực lượng Công an, Kiểm lâm thực hiện tốt quy chế phối hợp theo Nghị 

định số 133/2015/NĐ-CP. Tổ chức rà soát đăng ký quản lý chặt chẽ và bổ sung số 
nhân lực, phương tiện tàu thuyền dân sự đăng ký, sẵn sàng huy động thực hiện 

nhiệm vụ theo Nghị định 30/2010/NĐ-CP và Nghị định 130/2015/NĐ-CP của 
Chính phủ. 

- Tổ chức hội nghị tổng kết công tác QP, QSĐP năm 2021 và triển khai nhiệm 
vụ QP, QSĐP năm 2022; đôn đốc, chỉ đạo các xã, phường tổ chức Hội nghị tổng 

kết nhiệm vụ QP, QSĐP năm 2021. 

- Triển khai lực lượng quân báo, trinh sát từ thị xã đến các xã, phường nắm 
chắc tình hình địa bàn, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. 

- 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. Chú trọng công tác phòng chống ma túy nhập vào địa bàn thị xã qua 
đường biển và các khu vực giáp ranh.  

b) An ninh 

-  An ninh chính trị: trên các lĩnh vực tiếp tục ổn định; có 01 người nước 

ngoài đăng ký tạm trú làm việc tại địa phương. 

- Trật tự, an toàn xã hội: xảy ra 07 vụ phạm tội về trật tự xã hội (tăng 06 vụ so 

với tháng trước), 02 vụ phạm tội về ma túy (tăng 01 vụ so với tuần trước), 01 vụ va 
chạm giao thông đường bộ (tăng 01 vụ so với tuần trước), thiệt hại khoảng 

3.000.000 đồng, làm 01 người bị thương, đang làm rõ nguyên nhân, 14 vụ vi phạm 
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pháp luật ở cơ sở chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (tăng 10 vụ so với 
tháng trước), làm 02 người bị thương. 

4. Công tác nội vụ, cải cách hành chính 

- Công tác Nội vụ: quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 06 người (13). 

Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường 
Hòa Hiệp Bắc và phường Hòa Hiệp Nam; phê duyệt kết quả tuyển dụng không 

chuyên trách các xã: Hòa Xuân Nam và Hòa Thành; Quyết định điều chỉnh thời 
hạn bổ nhiệm đối với 02 người (14); Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát 

hạch cán bộ cấp xã thành công chức cấp xã (Bí thư phường Đoàn Hòa Hiệp Nam 
sang công chức Văn phòng - Thống kê); Quyết định nâng ngạch lương đối với bà 

Nguyễn Thị Thu Sương, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Hòa Tâm và ông 
Phạm Văn Tâm, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hòa Thành. Đề nghị Sở Nội vụ 

hướng dẫn thực hiện quy trình bầu cử Phó Trưởng thôn, khu phố và hướng dẫn 
thực hiện công tác tuyển dụng công chức cấp xã; báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại 
mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch UBND thị xã quý IV/2021. Báo cáo Sở 

Nội vụ danh sách sinh viên tốt nghiệp theo chế độ cử tuyển nhưng chưa có việc 
làm; báo cáo việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 phục 

vụ Đoàn Giám sát Quốc hội; báo cáo kết quả rà soát danh sách công chức dự thi 
nâng ngạch năm 2021 gửi Sở Nội vụ. 

Đề nghị Thường trực Thị ủy cho chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đỗ Như Dạy; giao Phòng Giáo dục và Đào tạo thực 

hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đỗ Như Dạy; yêu cầu 
Thanh tra thị xã; Văn phòng HĐND và UBND thị xã triển khai thực hiện Thông tư 

số 03/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ; yêu cầu các cơ quan chuyên môn 
rà soát danh sách công chức dự thi nâng ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên; xác 

nhận lương đầu năm cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường. Thông báo 
nghỉ hưu ông Võ Tấn Ích - Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị. Quyết định kiện 
toàn, thành lập, thay thế thành viên các Tổ công tác, Ban chỉ đạo, Hội đồng,... giúp 

việc UBND thị xã 06 Quyết định(15). 

                                        
(13) ông Nguyễn Thái Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Kiệt; bà Trần Thị Ánh Tuyết, 

Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Hiệp Bắc; bà Nguyễn Thị Thư, Hiệu trưởng Trường Mầm 

non Hòa Hiệp Trung và bà Lê Thị Thanh Hóa, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Vinh. 
ông Nguyễn Văn Sơn, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; ông 
Đoàn Văn Cư, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đỗ Như Dạy. 

(14) ông Nguyễn Thái Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Kiệt; bà Trần Thị Ánh Tuyết, 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Hiệp Bắc; bà Nguyễn Thị Thư, Hiệu trưởng Trường Mầm 

non Hòa Hiệp Trung và bà Lê Thị Thanh Hóa, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Vinh. 

(15)Kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành An 
toàn thực phẩm; kiện toàn Hội đồng thực hiện công tác bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà 

nước thu hồi đất; thành lập Ban Chỉ đạo đón tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; kiện toàn Đội 
công tác xã hội tình nguyện xã Hòa Thành; kiện toàn Hội đồng và Tổ giúp việc đánh giá, xác 

định Chỉ số CCHC hàng năm của thị xã. 

https://ubnddonghoa.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?t=3&m=224582
https://ubnddonghoa.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?t=3&m=224582
https://ubnddonghoa.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?t=3&m=226220
https://ubnddonghoa.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?t=3&m=226220
https://ubnddonghoa.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?t=3&m=226101
https://ubnddonghoa.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?t=3&m=226101
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- Công tác thi đua - khen thưởng: quyết định khen thưởng thành tích cho 69 
tập thể và 108 cá nhân(16); Quyết định khen thưởng thành tích năm 2021: công 

nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 26 tập thể và 231 cá nhân; chiến sỹ thi đua 
(CSTĐ) cơ sở cho 07 cá nhân; tặng giấy khen cho 25 tập thể và 243 cá nhân; 

Quyết định khen thưởng cho 06 đơn vị nhất cụm, khối và 05 đơn vị nhì cụm, khối 
thi đua năm 2021; Quyết định công nhận danh hiệu đối với lực lượng Công an xã 

bán chuyên trách và bảo vệ dân phố trong năm 2021 cho 04 Ban bảo vệ dân phố; 
136 cá nhân chiến sĩ tiên tiến; 08 cá nhân CSTĐ cơ sở.Tờ trình đề nghị UBND tỉnh 

tặng bằng khen cho 06 tập thể, 06 cá nhân và 04 cờ thi đua xuất sắc(17). Tổng hợp 
và báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương về thành tích trong năm 2021 gửi Sở Nội vụ. 

- Công tác tôn giáo: tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2021 

tại 03 cơ sở Công giáo, Tin lành (Nhà thờ Đông Mỹ, Chi hội Tin lành Hòa Hiệp 
Trung và Chi hội Tin lành Hòa Xuân) và tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 
Đôn đốc cơ sở Công giáo, Tin lành tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 trong tình hình mới; hướng dẫn quản lý hoạt động tôn giáo trong 
dịp Lễ Giáng sinh năm 2021. 

- Công tác cải cách hành chính (CCHC): thông báo kết quả kiểm tra công vụ 
và công tác CCHC năm 2021 tại các cơ quan, trường học, UBND các xã, phường, 

triển khai khắc phục các nội dung còn tồn tại, hạn chế. Xây dựng Hướng dẫn cách 
chấm điểm và tài liệu kiểm chứng kèm theo công văn triển khai UBND các xã, 

phường tiến hành tự đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số cải cách hành chính của 
UBND cấp xã năm 2021. Ban hành Công văn phê bình các cơ quan, đơn vị; 

UBND các xã, phường thực hiện chưa đảm bảo việc xử lý hồ sơ còn tồn đọng trên 
Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; Công văn phê bình các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, phường không tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4” do tỉnh tổ chức. Góp ý dự thảo Quyết định 
thành lập Ban chỉ đạo CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh gửi Sở 

Nội vụ; triển khai các cơ quan chuyên môn của thị xã báo cáo và cung cấp tài liệu 
kiểm chứng phục vụ công tác đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số cải cách hành 

                                        
(16)khen thưởng thành tích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 

2021 cho 09 tập thể và 17 cá nhân; trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho 40 tập thể 
và 82 cá nhân; trong công tác thu và hỗ trợ tích cực thu ngân sách Nhà nước năm 2021 cho 15 

tập thể và 04 cá nhân; thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021 cho 05 tập 
thể và 07 cá nhân. 

(17)01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền 
biển đảo và an ninh trật tự khu vực biên giới biển năm 2021; cho 04 tập thể và 05 cá nhân có 
thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; cho 04 thi đua xuất 

sắc và 02 tập thể lao động xuất sắc về thành tích trong năm 2021. 

 

 

https://ubnddonghoa.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?t=3&m=225516
https://ubnddonghoa.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?t=3&m=225516
https://ubnddonghoa.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?t=3&m=225516
https://ubnddonghoa.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?t=3&m=226575
https://ubnddonghoa.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?t=3&m=226575
https://ubnddonghoa.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?t=3&m=226575
https://ubnddonghoa.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?t=3&m=226225
https://ubnddonghoa.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?t=3&m=226225
https://ubnddonghoa.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?t=3&m=226225
https://ubnddonghoa.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?t=3&m=224415
https://ubnddonghoa.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?t=3&m=224415
https://ubnddonghoa.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?t=3&m=225239
https://ubnddonghoa.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?t=3&m=225239
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chính năm 2021 của UBND thị xã. Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành 
chính Nhà nước, giai đoạn 2021 - 2025 của thị xã Đông Hòa. 

- Công tác Dân vận chính quyền: góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật 
Thực hiện dân chủ ở cơ sở do Bộ Nội vụ ban hành. 

5. Công tác Tư pháp 

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

năm 2021 thuộc trách nhiệm rà soát của UBND thị xã Đông Hòa. Ban hành văn bản 
triển khai thực hiện Nghị định số118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

6. Tiếp công dân, xử lý đơn thư và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Về xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: tiếp nhận 11 đơn, đã giải quyết 09 
đơn(18), còn lại 02 đơn thư đang xem xét giải quyết. 

- Về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực 
HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Bí thư Thị ủy, lãnh đạo UBND thị xã tại các 
buổi tiếp công dân định kỳ: tổng số vụ việc đang giải quyết 02 vụ việc. 

- Về công tác thanh tra, kiểm tra: đang triển khai thực hiện 04 cuộc. 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2022 

1. Kinh tế  

a) Nông - lâm - ngư nghiệp 

- Trồng trọt: tiếp tục chỉ đạo các địa phương, HTX.NN hướng dẫn nông dân 
chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Đông Xuân năm 2021 - 2022; chăm sóc, 

thu hoạch rau màu và cây công nghiệp dài, ngắn ngày. Phối hợp Trạm Trồng trọt 
và Bảo vệ thực vật thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và hướng dẫn nông dân 

chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Đông Xuân năm 2021 - 2022. Báo cáo kết 
thúc gieo sạ và cơ cấu giống vụ Đông Xuân năm 2021 - 2022 gửi Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sinh vật gây hại cây trồng 
trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Xây dựng Kế hoạch 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2022 - 2025; kế hoạch 

triển khai thực hiện các mô hình sản xuất lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP 
ngày 13/4/2015 của Chính phủ năm 2022 trên địa bàn thị xã.  

- Chăn nuôi - Thú y: tiếp tục triển khai tiêm phòng vắc xin viêm da nổi cục 
cho đàn trâu, bò; đăng ký nhu cầu vắc xin viêm da nổi cục tiêm phòng cho đàn 

trâu, bò trong năm 2022. Theo dõi, kiểm dịch bệnh gia súc, gia cầm trước, trong và 
sau Tết tại các địa phương.  

                                        
(18)trường hợp của bà Đinh Thị Tiểu Trúc; 07 chị em bà Trà Thị Minh Nam, 27 hộ dân 

phường Hòa Hiệp Trung, Đơn tố cáo ông Nguyễn Hoàng Oanh; ông Nguyễn Ngọc Sáng, ông 

Nguyễn Thành Đinh; bà Văn Thị Luyến, ông Đỗ Ngọc Lâm, đơn tố cáo Hòa Tâm). 

https://ubnddonghoa.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?t=3&m=225239
https://ubnddonghoa.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?t=3&m=226470
https://ubnddonghoa.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?t=3&m=226470
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- Thủy sản: theo dõi, hướng dẫn nuôi trồng và khai thác thủy sản trên địa bàn 
thị xã. Phối hợp Chi cục Thủy sản kiểm tra điều kiện sản xuất, ương dưỡng 

giống thủy sản.  

- Lâm nghiệp: triển khai thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn 

Bác Hồ” nhân dịp Xuân Nhâm Dần và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng 
năm 2022.  

- Thủy lợi: tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam và 
các địa phương điều tiết cung cấp nước sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021 - 2022. 

b) Xây dựng nông thôn mới: Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Chương 
trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn thị xã Đông Hòa, giai đoạn 2019 - 2020.  

c) Công tác thu - chi ngân sách 

Xây dựng Kế hoạch thu ngân sách thị xã năm 2022, trong đó đề ra chỉ tiêu 

thực hiện theo từng quý để đảm bảo chỉ tiêu đề ra. Thanh toán đối với các dự án 
chưa hoàn thành thủ tục theo thời gian quy định.  

d) Thương mại - dịch vụ; khoa học và công nghệ: báo cáo về tình hình quản 

lý Nhà nước về kinh doanh rượu trên địa bàn thị xã; đăng ký kế hoạch sử dụng 
kinh phí khuyến công địa phương năm 2022. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

cửa hàng bán lẻ LPG chai. Thẩm định phương án đấu thầu kinh doanh, khai thác 
và quản lý chợ Cảnh Phước, xã Hòa Tân Đông và chợ Trung tâm xã Hòa Thành. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực điện.  Tiếp tục thực 
hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực khoa học - công nghệ. 

đ) Quy hoạch, xây dựng và trật tự xây dựng đô thị 

- Quy hoạch xây dựng, hoạt động đầu tư phát triển đô thị: tăng cường công 

tác quản lý quy hoạch trên địa bàn thị xã. Triển khai phối hợp với đơn vị tư vấn 
đẩy nhanh tiến độ thực hiên lập, thẩm định, phê duyêt 02 đồ án: Quy hoạch phân 

khu Hòa Hiệp Bắc và Quy hoạch phân khu Hòa Hiêp Trung.  

- Quản lý trật tự đô thị: báo cáo kết quả chi trả bồi thường, hỗ trợ hộ dân có 
nhà bị lún nứt do ảnh hưởng dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua 

thị xã ĐôngHòa, tỉnh Phú Yên, gửi Sở Giao thông Vận tải. Kiến nghị UBND tỉnh 
tổng kết việc thực hiên Chỉ thị số 31/2007/CT-UBND ngày 12/9/2007 của UBND 

tỉnh Phú Yên về quản lý đất đai vùng Hòa Tâm, huyên Đông Hòa.  

- Hạ tầng kỹ thuật đô thị (Điện chiếu sáng - Cây xanh - Thu gom rác): 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. Lập dự toán và thẩm định làm khung sắt gắn các cây bông giấy 
đường gom phía Đông, phía Tây (dọc QL1). Tiếp tục thực hiện quản lý 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). Phê duyệt Đề án xã hội hóa trồng và chăm sóc 
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cây xanh trên địa bàn thị xã và tổ chức đấu thầu, đặt hành theo quy định. Hoàn 
thành Đề án định hướng Quy hoạch phát triển cây xanh đường phố và công viên 

trên địa bàn thị xã, giai đoạn đến năm 2035. Phê duyệt Đề án xã hội hóa thu gom 
rác thải trên địa bàn thịxã. Phê duyệt Xây dựng kế hoạch san ũi, ép rác, phun thuốc 

khử mùi, côn trùng Bãi rác Nam Bình 1 năm 2022. 

- Giao thông vận tải: sửa chữa, khắc phục các công trình giao thông trước, 

trong và sau mùa mưa bão năm 2021 phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong 
dịp lễ tết Nguyên đán năm 2022. Chỉ đạo các cơ quan có liên quan đến lĩnh vưc 

quản lý giao thông vận tải trên địa bàn thị xã Đông Hòa.  

e) Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và khoáng sản 

- Lĩnh vực đất đai: tiếp tục 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. Tập trung triển khai lập Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022, đúng quy trình quy định. Phê duyệt Phương án bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các công trình, dự án có sử dụng đất trên 

địa bàn thị xã; quyết định thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình trên địa 
bàn thị xã. Quyết định giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân lần đầu. 
Cung cấp chứng cứ tài liệu cho Tòa án các cấp và cơ quan liên quan. 

- Lĩnh vực Môi trường, khoáng sản: cấp giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi 
trường cho các tổ chức, các nhân có nhu cầu; 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. Chỉ đạo các địa phương thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực môi 

trường và tài nguyên nước, biển hải đảo. 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. 

2. Văn hóa - xã hội  

a) Văn hóa và thông tin 

Tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; tuyên truyền các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm 

COVID-19 trong tình hình mới; trang trí trực quan tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 
2022 trên địa bàn thịxã. Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); tuyên truyền giao nhận quân năm 2022. 

b) Công tác văn hóa, thể thao và truyền thanh 

Tiếp tục duy trì các hoạt động của thư viện(19). Tổ chức tuyên truyền giới 
thiệu sách phục vụ bạn đọc. Tập trung chuyển tải đầy đủ các chủ trương đường lối 

                                        
(19)Mở cửa phòng đọc sách phục vụ bạn đọc thường xuyên 5 ngày/1 tuần. 
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của Đảng, chínhsách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị, kinh tế, văn 
hóa xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn thị xã. Tiếp tục tuyên truyền các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và tuyên truyền kỷ niệm 
92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản ViệtNam (03/02/1930 -03/02/2022); tuyên 

truyền giao nhận quân năm 2022; tuyên truyền chủ trương thực hiện các dự án lớn 
trên địa bàn thị xã; công tác chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách; công 

tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh, vận chuyển buôn bán trái pháp luật; kiểm 
tra an toàn thực phẩn trên địa bàn thị xã; công tác cải cách hành chính; bảo vệ môi 

trường; phòng, chống dịch bệnh; tình hình ANCT; TTATXH và an toàn giao thông 
đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; trật tự xây dựng, đảm bảo vệ sinh môi 

trường trên địa bàn thị xã,… 

c) Công tác giáo dục, đào tạo 

Chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2021-
2022 trên cơ sở văn bản chỉ đạo của các cấp, ổn định dạy và học (trực tiếp/trực 
tuyến linh hoạt). Kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo về công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19; kiểm tra chuyên đề thực hiện Chương trình giáo dục phổ 
thông 2018, giảng dạy sách giáo khoa mới đối với lớp 2, lớp 6 theo quy định. 

Hướng dẫn các trường tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, nghỉ tết 
Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 theo quy định; 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.  

d) Lao động - thương binh và xã hội 

- Công tác lao động, việc làm, dạy nghề: tiếp tục mở dạy các lớp hoạt động 

giáo dục nghề phổ thông năm học 2021 - 2022 cho học sinh khối THPT trên địa 
bàn thị xã, theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Điều tra, khảo sát nhu cầu 

học nghề cho lao động nông thôn năm 2022 để có kế hoạch mở các lớp nghề trong 
thời gian đến khi có chỉ tiêu đào tạo nghề của cấp trên giao. Xây dựng Kế hoạch 
giải quyết việc làm, đào tạo nghề năm 2022. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị 

quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-
TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người 

sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 
33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. 

- Công tác chính sách người có công: lập danh sách chuyển Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội đề nghị giải quyết hưởng chế độ theo Nghị định số 
31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Rà soát báo cáo nhà ở 

chính sách người có công có nhu cầu xây mới, sửa chữa năm 2022.  

- Công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo và tệ nạn xã hội: thực hiện công tác trợ 

giúp xã hội trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Xây dựng kế hoạch 
thực hiện công tác phòng, chống ma túy, mại dâm năm 2022.  
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- Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới: xây dựng Kế hoạch 
thực hiện công tác chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới năm 2022. 

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. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế phối hợp theo 
Nghị định 03/2019/NĐ-CP và Nghị định 133/2015/NĐ-CP của thị xã và tiến hành 

kiểm tra ở cơ sở về việc thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Phối 
hợp quản lý chặt chẽ nhân lực, phương tiện tàu thuyền dân sự trong kế hoạch, sẵn 

sàng huy động tham gia thực hiện nhiệm vụ theo Nghị định 30/2010/NĐ-CP và 
Nghị định 130/2015/NĐ-CP. 

- Thực hiện các bước tuyển chọn công dân nhập ngũ và làm công tác chuẩn bị 
cho lễ giao, nhận quân năm 2022. Thực hiện hiệu quả công tác phối hợp trong 
công tác động viên, đăng ký, phúc tra, quản lý chặt chẽ lực lượng DBĐV, củng cố 

nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện, hoạt động DQTV; bồi dưỡng QP&AN 
cho các đối tượng đảm bảo chất lượng. 

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã phối hợp với các cơ quan liên quan 
nghiên cứu tham mưu đề xuất lộ trình diễn tập chiến đầu phòng thủ cho 06 xã, 

phường năm 2022 và diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2023. 

- 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. Chú trọng công tác phòng chống ma túy nhập vào địa bàn thị xã qua 

đường biển và các khu vực giáp ranh.  

b) An ninh 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; bảo 
đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Triển khai nhiệm vụ 
công tác năm 2022. 

4. Công tác nội vụ, cải cách hành chính 

Tiếp tục kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chấp hành Chỉ  thị 

số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên. Đặc biệt thực 
hiện giờ giấc làm việc theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 15/10/2021 của 

HĐND tỉnh về điều chỉnh thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

Ban hành các quyết định khen thưởng theo thẩm quyền. Xin ý kiến Thị ủy về 

nhân sự các hội. Đề nghị UBND tỉnh cho phép các Hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ 
theo quy định. Thực hiện quy trình sát hạch cán bộ xã thành công chức xã. Đề nghị 

UBND tỉnh quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ công ích thị xã Đông Hòa. 
Ban hành quy định tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước 

và Bà mẹ Việt Nam anh hùng khi từ trần. Xây dựng các Kế hoạch liên quan đến 
công tác CCHC năm 2022 của thị xã đảm bảo theo quy định. Đôn đốc các cơ quan, 
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đơn vị chuẩn bị các tài liệu kiểm chứng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ 
chức họp Hội đồng để tiến hành đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số cải cách 

hành chính năm 2021 của thị xã, gửi Sở Nội vụ. 

5. Công tác tư pháp 

Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm xử lý rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 
phạm pháp luật năm 2022. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, phường tự 

kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Xây dựng tổ 
chức triển khai thực hiện Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã 

năm 2022; hướng dẫn, đôn đốc công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 
trên địa bàn thị xã năm 2022. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật theo kế hoạch. Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở trên 
địa bàn thị xã và tiếp tục thực hiện các quy định Luật Hòa giải. Tổ chức họp đánh 

giá công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Ban hành các kế 
hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2022. Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính tại một số xã, phường trên địa bàn thị xã năm 2022. Ban hành kế hoạch công 
tác quản lý và đăng ký hộ tịch; chứng thực; nuôi con nuôi trên địa bàn thị xã năm 

2022. Tiếp tục triển khai công tác quản lý hộ tịch, chứng thực năm 2022.Thực hiện 
giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định. 

6. Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Tiếp tục tổ chức 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 các đơn 
vị liên quan giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn động, kéo dài. 

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh tháng 01 
và Chương trình công tác tháng 02 năm 2022 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; 
- Cổng thông tin điện tử thị xã (đ/c Sanh); 
- Chánh, PCVP HĐND và UBND thị xã; 
- Các Chuyên viên tổng hợp (theo dõi);  
- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Tĩnh 
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