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Sáng ngày 02/8/2022, UBND thị xã Đông Hòa tổ chức Hội nghị UBND thị xã 
thường kỳ tháng 7/2022, do đồng chí Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Văn Tĩnh 

chủ trì. 

Tham dự cuộc họp: đ/c Trần Văn Tân - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy; đ/c Trần 

Thị Minh Tâm – Phó Ban Pháp chế HĐND thị xã; các đ/c Thành viên UBND thị 
xã; lãnh đạo các đoàn thể thị xã; lãnh đạo các cơ quan tỉnh, Trung ương đóng trên 

địa bàn thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường. Vắng có lý do: đ/c Nguyễn Đình 
Hữu – Phó Chủ tịch HĐND thị xã; đ/c Nguyễn Văn Hồng – Phó Chủ tịch UBND 
thị xã; Lãnh đạo UBMT TQVN thị xã; đ/c Trần Khắc Quang – Trưởng Công an 

Thị xã; đ/c Ngô Quang Tiến – Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã; đ/c Nguyễn Anh 
Dũng – Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến 

binh; Thị đoàn; Ngân hàng CSXH thị xã. 

Sau khi nghe Văn phòng HĐND&UBND thị xã báo cáo tình hình thực hiện 

nhiệm vụ công tác tháng 7, dự thảo chương trình công tác tháng 8/2022; Ban tiếp 
công dân báo cáo tình hình tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

của công dân tháng 7/2022; Trưởng Phòng Nội vụ báo cáo tình hình thực hiện Cải 
cách hành chính tháng 7/2022; ý kiến thảo luận của các thành viên dự hội nghị; 

Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Văn Tĩnh, chủ trì hội nghị kết luận chỉ đạo. 

I. NHIỆM VỤ CHUNG  

- Nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức 
trách, nhiệm vụ được giao; rà soát những công việc tồn đọng, phân công công chức 
thực hiện làm thêm giờ giải quyết dứt điểm công việc tồn đọng. Thực hiện tốt công 

tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc. Chủ động trong 
công tác tham mưu, nhất là các nội dung xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ 

Thị ủy theo quy chế làm việc. Đối với những nội dung đã có ý kiến chỉ đạo, khẩn 
trương tham mưu, triển khai thực hiện. 

- Rà soát, khẩn trương tham mưu UBND thị xã xây dựng, ban hành các văn 
bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thị xã đạt kết quả. 

- Có giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết 
của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng Quy chế làm việc của UBND thị xã, 
thực hiện kết thúc công việc trong hệ thống theo dõi xử lý công việc khi đã thực 

hiện xong ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã. 
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- Đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Những đơn thư tồn 
đọng kéo dài, liên quan đến nhiều ngành, tổng hợp tham mưu UBND thị xã tổ chức 

họp để giải quyết dứt điểm.  

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án từ nguồn vốn của Nhà đầu tư; tham 
mưu phối hợp BQL khu kinh tế Phú Yên đôn đốc các dự án do BQL khu kinh tế 

cho phép; đối với các dự án thị xã cho phép tài trợ thì tham mưu thị xã đôn đốc các 
Nhà đầu tư triển khai thực hiện. 

- Chuẩn bị các phương án, cơ sở vật chất  phục vụ công tác TKCN-PCTT năm 
2022, tránh để xảy ra tình trạng như các năm trước (Hòa Thành, Hòa Xuân Nam). 

Nếu để tiếp tục xảy ra, thủ trưởng đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ 
tịch UBND thị xã. 

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện những kiến nghị của cử 
tri, Kết luận chủ tọa kỳ họp, lời hứa Chủ tịch UBND thị xã tại kỳ họp thứ 6 HĐND 

thị xã khóa II. 

- Thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ trong việc xử lý VPHC. Đề nghị các 

địa phương rà soát tất cả biên bản xử lý vi phạm hành chính, chưa thực hiện cưỡng 
chế khẩn trương triển khai các bước tiếp theo đúng quy định. Đề nghị tăng cường 

tuần tra, kiểm tra ngăn chặn kịp thời xử lý ngay từ khi mới phát sinh vi phạm, hạn 
chế thấp nhất vi phạm. 

- Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 

03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Phòng Kinh tế 

- Chỉ đạo các HTX DV NN TH hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu 

bệnh hại lúa vụ Hè Thu 2022.  

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Thủy sản 2017 cho ngư dân nhằm thực 
hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định 

(IUU); Hội nghị tập huấn về phòng trị bệnh trên tôm nuôi.  

- Tổ chức tuyên truyền, vận động di dời lồng bè ra khỏi Vũng Rô; Tổ chức 

cưỡng chế 08 bè từ nơi khác kéo vào vịnh Vũng Rô trong năm 2021 và 2022. Phân 
công công chức tham gia cùng địa phương để nắm bắt tình hình và hướng dẫn phối 

hợp giải quyết các phát sinh thực tế. Hướng dẫn UBND xã Hoà Xuân Nam xử lý 
các trường hợp đã được thống kê, kiểm đếm nhưng có hành vi cơi nới thêm ô lồng 
và các trường hợp nuôi chung với nhau sau đó tự ý tách riêng để nuôi, không có 

tên trong danh sách gây khó khăn cho việc quản lý. 

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các xã, phường, các chủ rừng tăng cường các biện 

pháp bảo vệ rừng và PCCCR năm 2022. Xây dựng Phương án PCTT, TKCN năm 
2022. 

- Khẩn trương rà soát các tiêu chí xây dựng NTM, tham mưu xây dựng kế 
hoạch chỉ đạo đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện để đạt theo chỉ tiêu 
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Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã; rà soát tham mưu hỗ trợ các hộ sản xuất kinh 
doanh xây dựng sản phẩm OCOP. 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

- Đôn đốc các xã, phường tổ chức thu ngân sách đảm bảo theo kế hoạch đề ra, 
đạt dự toán tỉnh giao. Tham mưu chỉ đạo các xã, phường tăng cường thu các 

khoản, ngoài nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất. 

- Rà soát kế hoạch đấu giá các khu dân cư để đảm bảo công tác đấu giá quyền 

sử dụng đất. 

- Rà soát các tài sản công hiện không sử dụng, sân kho các HTX (kể cả các 

sân kho Tỉnh đã giao cho TTPTQĐ), tổng hợp, tham mưu biện pháp xử lý đúng 
quy định. 

- Mời các đơn vị tài trợ quy hoạch làm việc để có giải pháp đẩy nhanh triển 
khai thực hiện dự án. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Tiếp tục rà soát các nhiệm vụ còn tồn đọng để khẩn trương giải quyết theo 

tiến độ được giao.  

- Tham mưu Quyết định cưỡng chế 04 nhà xây dựng trái phép ở phường Hòa 

Hiệp Bắc; trước ngày 15/8/2022 hoàn chỉnh, chuyển hồ sơ Cơ quan Công an thị xã 
để xây dựng phương án bảo vệ cưỡng chế. 

- Tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn; thường xuyên tổ chức 

lực lượng tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp khai thác 
khoáng sản không phép, trái phép, vi phạm pháp luật. Quan tâm công tác vệ sinh 

môi trường, có giải pháp xử lý các vị trí trước đây các xã, phường tập kết rác. 

- 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, kịp thời tham mưu 
UBND thị xã chỉ đạo và kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi thực 

hiện các kết luận sau thanh, kiểm tra.  

4. Phòng Quản lý đô thị 

- Hoàn chỉnh, báo cáo tổng hợp các đồ án quy hoạch trên địa bàn thị xã theo 
góp ý của Đoàn Thanh tra Sở Xây dựng. Xây dựng kế hoạch lộ trình lập quy hoạch 

các khu vực chưa lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên địa bàn thị xã 
(theo địa bàn xã, phường) và đẩy nhanh tiến độ quy hoạch các khu vực Hòa Hiệp 
Trung, Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc 

- Hoàn thành Quy chế phối hợp, Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn thị xã 
Đông Hòa, Quy chế quản lý tạm thời đường Hùng Vương. 

- Khẩn trương rà soát, tham mưu UBND thị xã văn bản gửi Sở Xây dựng về 
ban hành Quy chế cấp phép xây dựng. Có giải pháp kiểm tra sau cấp giấy phép xây 

dựng nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân. 
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- Phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch thống nhất nguồn kinh phí chi trả 
công tác vệ sinh môi trường. Khẩn trương giải ngân vốn bảo trì đường bộ 

- Tham mưu Ban chỉ đạo Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -
Nam tổ chức họp đình kỳ theo quy chế. Thời gian họp 16/8/2022. 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh 

của đơn vị nhận thầu. Định kỳ 01 tuần 01 lần kiểm tra việc đổ rác tại Bãi rác Nam 
Bình 1 để có biện pháp xử lý kịp thời. 

5. Phòng Nội vụ 

- 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.  

- Khẩn trương đề xuất, giải quyết hợp đồng lao động của Trung tâm Phát triển 

quỹ đất. Báo cáo đề xuất bố trí cán bộ công chức phù hợp chuyên môn, nghiệp vụ; 
kiện toàn nhân sự lãnh đạo các Trường học. 

- Khẩn trương tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2022. 

- Xây dựng, triển khai Kế hoạch thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp. 

6.  Ban Quản lý dự án ĐTXD thị xã 

- Rà soát lại các công trình, dự án đã được giao cho đơn vị làm chủ đầu tư, xây 

dựng kế hoạch cụ thể để phối hợp triển khai, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công 
trình đảm bảo tiến độ đã đề ra. 

 - Khẩn trương hoàn thành giai đoạn 1 của dự án Bãi rác công cộng thị xã; xác 

định mốc thời gian theo kế hoạch giai đoạn 2, phối hợp các cơ quan liên quan đẩy 
nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành theo thời gian đã hứa trước cử tri Hòa Xuân 

Tây . 

- Hoàn thiện điểm đấu nối nút giao đường phục vụ khai thác mỏ cát sông Đà 

Rằng với QL 1 tại km 1336+650 (T) xã Hoà Thành. 

7. Trung tâm Phát triển quỹ đất 

- Chủ động rà soát, báo cáo UBND thị xã tình hình triển khai thực hiện các dự 
án tỉnh, thị xã trên địa bàn để UBND thị xã có hướng chỉ đạo, xử lý. 

- Rà soát thực hiện tốt công tác GPMB, đặc biệt tuyến đường cao tốc Bắc-
Nam. Khẩn trương triển khai hoàn thành công tác GPMB tuyến đường Phước Tân 

– Bãi Ngà. 

- Bám sát tiến độ hoàn thành thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất các khu 
dân cư để đảm bảo thu ngân sách năm 2022. 

8. Thanh tra thị xã 

Rà soát, theo dõi các cơ quan, đơn vị thực hiện những nội dung kết luận thuộc 

lĩnh vực của cơ quan tham mưu, đôn đốc thực hiện đúng tiến độ theo quy định 
UBND thị xã đã giao. 

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo    
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Hợp đồng giáo viên đảm bảo công tác giảng dạy cho năm học 2022-2023. 
Phối hợp Phòng Nội vụ tham mưu UBND thị xã tiếp tục kiện toàn cán bộ quản lý 

của các trường trực thuộc theo quy định. Hướng dẫn toàn ngành chuẩn bị các điều 
kiện để tổng kết ngành năm học 2021-2022 và chuẩn bị khai giảng năm học 2022-
2023. Tập trung nguồn lực để xây dựng trường Mầm non Hoà Thành đạt chuẩn 

quốc gia mức độ 1; tham mưu UBND thị xã ban hành kế hoạch xây dựng tỉ lệ đạt 
chuẩn ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025.  

10. Phòng Tư pháp               

- Tham mưu, tổ chức kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính năm 2022 tại phường Hòa Vinh, xã Hòa Tâm.  

- Tham mưu văn bản chỉ đạo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính trên địa bàn thị xã. Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành 
chính trên địa bàn thị xã năm 2022.  

- Khẩn trương rà soát các quyết định xử phạt VPHC (lưu ý: quyết định còn 
thời gian hiệu lực và hết thời gian hiệu lực). 

11. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Phối hợp Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh tổ chức biểu diễn Chương trình 

tuyên truyền lưu động Đợt 3 năm 2022 Chủ đề  “Vang mãi bản hùng ca” tại 
phường Hòa Xuân Tây và Hòa Hiệp Trung. 

12. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 

- Thực hiện hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động làm việc trong khu 
công nghiệp theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ.  

- Thực hiện thẩm định nhà ở hộ gia đình người có công cách mạng bị xuống 

cấp, hư hỏng, dột nát và đang gặp khó khăn có nhu cầu hỗ trợ. 

- Kiểm tra, đôn đốc việc hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ đối tượng F1  

13. Trung tâm GDNN-GDTX: Tiếp tục cử cán bộ viên chức, giáo viên 
xuống địa bàn các xã, phường trên địa bàn thị xã chủ động điều tra, khảo sát nhu 

cầu học nghề cho lao động nông thôn năm 2022, tuyển sinh các lớp nghề theo nhu 
cầu đăng ký của bà con lao động nông thôn. Chuẩn bị tốt hồ sơ mở các lớp nghề đã 

tuyển sinh, sẵn sàng mở lớp nghề ngay khi có kinh phí dạy nghề cấp về cho đơn vị. 

14. Ban Chỉ huy quân sự thị xã 

- Tiếp tục chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ 02 xã (Hòa Xuân Nam, Hòa 

Tân Đông) theo kế hoạch. 

- Đẩy nhanh tiến độ thi công Hội trường thao trường; báo cáo phương án bố 

trí hầm hào phục vụ diễn tập. 

15. Công an thị xã 
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- Tập trung thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trộm cắp tài 
sản. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, mật phục tại các tuyến, địa bàn, khu vực trọng 

điểm, phức tạp về TTXH.  

Tổ chức tuần tra, xử lý hoạt động vận chuyển hành khách không đúng quy 
định; phối hợp các địa phương xử lý vận chuyển khoáng sản trái phép. 

16. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô 

- Phân công cán bộ, chiến sĩ thường xuyên quan sát, theo dõi để kịp thời phát 

hiện các trường hợp kéo bè vào vịnh Vũng Rô, đặc biệt là ban đêm để kịp thời 
thông báo cho UBND xã Hòa Xuân Nam phối hợp ngăn chặn, xử lý ngay từ ban 

đầu. 

- Theo thẩm quyền, tuần tra xử lý các phương tiện không đủ điều kiện vận 

chuyển đưa đón khách ở vịnh Vũng Rô. 

17. Ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả: khẩn trương báo cáo việc giao rừng 

theo văn bản chỉ đạo. 

18. Văn phòng HĐND&UBND thị xã 

- Chủ động thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các phòng, ban thực 
hiện tốt nhiệm vụ và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã; 

kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tình hình và kết quả hoạt 
động của bộ phận “Một cửa". 

 - Kiểm tra, báo cáo việc thực hiện các kết luận, ý kiến chỉ đạo của UBND thị 

xã, của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã.  

- Phối hợp Phòng Nội vụ rà soát nội dung Kế hoạch số 129/KH-UBND, ngày 

20/5/2022 của UBND thị xã;đề xuất xử lý, kiểm điểm đơn vị thực hiện chậm tiến 
độ so với nội dung kế hoạch. 

19. UBND các xã, phường 

Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước tại địa phương. Chú ý làm tốt một 

số nội dung sau:  

 a) UBND phường Hòa Vinh: 

 Tập trung nhiều hơn nữa công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô 
thị, thông thoáng vỉa hè, vệ sinh môi trường. Chủ động phối hợp Phòng Quản lý đô 

thị giải quyết dứt điểm các trường hợp xây dựng công trình, nhà ở trái phép. 

 b) UBND phường Hòa Hiệp Trung: 

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp lấn chiếm 

đất đai, xây dựng nhà trái phép trên địa bàn phường.  

- Kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn phường. 

c) UBND phường Hòa Hiệp Bắc  

- Phối hợp các cơ quan chuyên môn thị xã tổ chức cưỡng chế 4 trường hợp 

xây dựng nhà trái phép. 
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- Kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép khu vực rừng dương. 

d) UBND phường Hòa Hiệp Nam 

 Tích cực giải quyết việc nuôi Vẹm trên sông Ngọn, xử lý các trường hợp 
chưa thu dọn vật chất nuôi Vẹm. 

đ) UBND phường Hòa Xuân Tây  

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đặc 
biệt thắt chặt hơn nữa công tác quản lý việc khai thác đá chẻ trái phép. 

e) UBND xã Hòa Thành 

- Chủ động kiểm tra và phối hợp tốt với các cơ quan chức năng của tỉnh, các 

phòng chuyên môn của thị xã xử lý nghiêm việc khai thác, vận chuyển cát trái 
phép trên địa bàn xã. 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân không để tiếp diễn tình trạng thả nuôi gia 
súc tại bãi bồi giữa sông Đà Rằng khi mùa mưa bão sắp đến.  

g) UBND xã Hòa Xuân Nam 

Tiếp tục chủ động phối hợp với các phòng: Kinh tế, Đồn Biên phòng cửa 

khẩu cảng Vũng Rô để di dời lồng bè nuôi trồng thủy sản ra khỏi khu vực Vũng 
Rô. Tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết việc cơi nới, phát sinh mới bè nuôi 

trồng thủy sản sau khi kiểm đếm. 

h) UBND xã Hòa Xuân Đông 

Tập trung quản lý và xử lý kiên quyết hành vi vi phạm trong khai thác, vận 

chuyển khoáng sản trái phép. Thực hiện nghiêm công tác quản lý Nhà nước về đất 
đai khu vực từ cầu Cây Tra đến cầu Sông Ván. 

i) UBND xã Hòa Tâm 

Kiên quyết xử lý các trường hợp nuôi vẹm tại sông Đà Nông. Kiểm tra, xử lý 

tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn. 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường triển 

khai thực hiện tốt nội dung Thông báo này./. 

 

Nơi nhận: 
- Bí thư Thị ủy; 
- Phó Bí thư TT Thị ủy; 
- TT HĐND thị xã; 
- TT UBMTTQVN thị xã; 
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 
- Các cơ quan thị xã (3 khối); 
- Các cơ quan tỉnh, TW trên địa bàn thị xã; 
- UBND các xã, phường; 
- Chánh-PCVP; 
- Lưu: VT, VHTT. 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Lê Hoàn Nguyên 
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