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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đông Hòa, ngày

Số: 2716 /UBND-TH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết
số 08/NQ-UBND, ngày 20/5/2021
của UBND tỉnh.

21 tháng 5 năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị thị xã (03 khối);
- Công an thị xã;
- Ban Chỉ huy Quân sự thị xã;
- Trung tâm Y tế thị xã;
- UBND các xã, phường.
Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-UBND, ngày 20 tháng 5 năm 2021 của
UBND tỉnh Phú Yên về Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2021;
UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường theo chức
năng, nhiệm vụ triển khai tham mưu và thực hiện một số nội dung sau:
1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương
- Tiếp tục quán triệt và kiên định thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt
phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa
bàn; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là với dịch bệnh, phải triển khai thực hiện
quyết liệt, nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19
theo quy định, đặc biệt là trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời khẩn
trương rà soát, thống kê đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí tiêm vắc xin phòng
Covid-19, gửi Trung tâm Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND thị xã và Sở Y tế theo
thời gian quy định.
- Chủ động rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, để có biện
pháp hiệu quả, thiết thực phấn đấu thực hiện hoàn thành cao nhất các mục tiêu, kế
hoạch năm 2021, nhất là các chỉ tiêu trong 4 tháng đầu năm đạt thấp.
- Từng tập thể, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công nêu cao
tinh thần trách nhiệm tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo chặt
chẽ, an toàn, đúng quy định.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý
nhà nước, tất cả các văn bản cơ quan, đơn vị, địa phương trình UBND thị xã phải
thực hiện trên môi trường mạng, không gửi văn bản giấy trừ các nội dung mật theo
quy định và các nội dung kèm theo hồ sơ, bản đồ phức tạp.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động tham mưu xây dựng các
dự thảo Kế hoạch của Thị ủy, UBND thị xã triển khai các Chương trình, Nghị
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quyết của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
thị xã lần thứ XII; cụ thể:
+ Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chương trình hành động về khai thác,
phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư
phát triển đẩy nhanh quá trình hội nhập và phát triển.
+ Phòng Kinh tế: Chương trình hành động 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;
Nghị quyết 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 của thị xã; Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ
đạo xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu;
Kế hoạch phát triển vùng sản xuất lúa chất lượng cao trên địa bàn thị xã đến năm
2025; Kế hoạch bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống trên địa bàn thị xã;
Kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với phát triển du lịch đến năm 2025
định hướng đến năm 2030.
+ Phòng Tài chính – Kế hoạch: Xây dựng danh mục các dự án trọng điểm kêu
gọi đầu tư giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021
– 2025.
+ Phòng Quản lý đô thị: Xây dựng Danh mục dự án xã hội hóa và bảo vệ môi
trường trên địa bàn thị xã; Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021 – 2025
và hằng năm trên địa bàn thị xã; Nghị quyết 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.
+ Phòng Nội vụ: Chương trình hành động về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải
cách hành chính, nâng cao các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính; cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội
nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
+ Phòng Văn hóa và Thông tin: Kế hoạch xây dựng hạ tầng viễn thông, công
nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện
tử.
+ BCH Quân sự thị xã chủ trì và phối hợp với 02 Đồn Biên phòng: Đề án xây
dựng Hải đội dân quân thường trực biển giai đoạn 2023-2025.
- Chú trọng triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn
giao thông trên địa bàn, phấn đấu giảm mạnh trên cả 03 tiêu chí về số vụ, số người
chết và số người bị thương trong thời gian tới.
- Rà soát, chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp HĐND thị xã sắp tới, bảo đảm
chặt chẽ, chất lượng và thời gian theo quy định.
- Tập trung triển khai thực hiện các ý kiến kết luận chỉ đạo của chủ tọa, ý kiến
kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp HĐND thị xã.
2. Phòng Tài chính – Kế hoạch
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- Tập trung xây dựng hoàn chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021-2025 đảm bảo chặt chẽ; trong đó, căn cứ các tiêu chí đã ban hành để rà soát,
tổng hợp tham mưu đề xuất UBND thị xã xem xét cắt giảm, giãn tiến độ thực hiện
các công trình trên địa bàn thị xã để đảm bảo cân đối kế hoạch đầu tư công trung
hạn của thị xã phù hợp với nguồn thu ngân sách thực tế của thị xã hiện nay.
- Nghiên cứu tham mưu, đề xuất UBND thị xã có kịch bản, giải pháp cụ thể
phù hợp điều hành nền kinh tế thị xã trong các tháng còn lại của năm 2021, phấn
đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021.
- Theo dõi, nắm chắc tiến độ triển khai thực hiện từng dự án trên địa bàn, nhất
là các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách để kịp thời đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn,
vướng mắc, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục sớm triển khai thực hiện các dự
án.
- Chủ động rà soát, tham mưu đề xuất UBND thị xã kịp thời điều hành nhiệm
vụ thu, chi ngân sách thị xã phù hợp với tình hình thực tế, phục vụ tốt nhiệm vụ
chính trị của địa phương.
3. Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Tham mưu UBND thị xã lập, trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt quy
hoạch kỳ 2021-2030 và kế hoạch kỳ đầu 5 năm.
- Chủ động rà soát, kịp thời tham mưu UBND thị xã giải quyết các khó khăn,
vướng mắc liên quan đến công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt
bằng, hỗ trợ nhà đầu tư sớm hoàn tất các thủ tục triển khai thực hiện dự án.
- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ khai thác khoáng sản trên
địa bàn thị xã.
4. Phòng Quản lý đô thị: Tăng cường kiểm tra trật tự xây dựng đô thị trên
địa bàn thị xã.
5. Phòng Kinh tế
- Chủ trì, phối hợp với các địa phương chỉ đạo tổ chức tốt sản xuất vụ Hè Thu
năm 2021; chủ động triển khai các biện pháp phòng chống hạn, đảm bảo nước tưới
cho sản xuất và nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn; chú ý tăng cường công
tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng vào mùa khô.
- Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là
dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc và các đối tượng thủy sản nuôi.
6. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, địa phương chuẩn bị chặt chẽ
các nội dung, điều kiện có liên quan tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT và kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn thị xã, đảm bảo chặt chẽ, an toàn, đúng quy
chế và phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19.
- Chủ động xây dựng các phương án và chuẩn bị chặt chẽ các nội dung, đề
xuất đầu tư cơ sở vật chất (nếu có) để phục vụ công tác dạy và học trực tuyến trong

4

năm học mới trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đảm bảo
chương trình năm học đề ra.
7. Trung tâm Y tế
- Theo dõi, kịp thời tham mưu đề xuất UBND thị xã chỉ đạo triển khai thực
hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung
ương và của Tỉnh; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, nhất là trong thời điểm diễn ra
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Tập trung huy động các nguồn lực về cơ sở vật chất, nhân lực của ngành y tế
để có kế hoạch điều phối, phân bổ hợp lý tại các điểm bầu cử trên địa bàn thị xã,
đảm bảo công tác y tế và phòng chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử theo quy
định.
- Trên cơ sở kịch bản chi tiết ứng phó dịch Covid-19 đã được phê duyệt, đề
nghị Trung tâm Y tế thường xuyên chủ động rà soát, cập nhật bổ sung các tình
huống phù hợp với thực tế diễn biến tình hình dịch bệnh; đồng thời, biên tập lại
kịch bản rút gọn thể hiện rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị để các thành viên
trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tiện theo dõi và chủ động triển khai
thực hiện.
8. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa – Thể thao và
truyền thanh thị xã
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; lồng ghép các hoạt động
truyền thông về phòng, chống dịch Covid-19 với thông tin, tuyên truyền phục vụ
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2021-2026.
- Khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND thị xã các giải pháp đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin, xử lý công việc trên môi trường mạng.
9. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội: Chủ động rà soát, tham mưu
đề xuất UBND thị xã kịp thời triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các
đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo quy định, nhằm đảm bảo an sinh xã
hội, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn thị xã.
10. Phòng Nội vụ: Phối hợp tham mưu phục vụ tốt cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,
đảm bảo chặt chẽ theo quy định.
11. Công an thị xã
- Giữ vững tình hình an ninh trật tự; đảm bảo tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20212026 trên địa bàn thị xã.
- Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên
địa bàn thị xã, phấn đấu năm 2021 giảm mạnh trên cả 03 tiêu chí về số vụ, số
người chết và số người bị thương so với cùng kỳ.
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12. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã: Phối hợp UBND các xã, phường tập trung
chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện có liên quan tổ chức tốt diễn tập khu vực
phòng thủ năm 2021, đảm bảo chặt chẽ theo kế hoạch đề ra.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Thị ủy;
- TT HĐND thị xã;
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã;
- Chánh, PCVP HĐND & UBND thị xã;
- Lưu: VT, Th.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tĩnh

