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BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5  

và chương trình công tác tháng 6 năm 2021 

 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 5 

NĂM 2021 

1. Kết quả thực hiện phát triển kinh tế  

a) Nông - lâm - ngư nghiệp  

- Dự ước lúa Đông Xuân 2020-2021 gieo sạ 4.608,91ha, vượt 0,85%KH, tăng 

0,24% so cùng kỳ năm trước. Diện tích thu hoạch 4.603,41ha, năng suất thu hoạch 

ước đạt 82,69 tạ/ha (vượt 4,69tạ/ha so kế hoạch, tăng 0,39 tạ/ha so cùng kỳ), sản 

lượng 38.067,51 tấn, vượt 6,79%KH, tăng 0,6% so cùng kỳ năm trước; Diện tích gieo 

trồng các loại cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày từ đầu năm đến nay cơ bản ổn 

định(1). 

- Báo cáo sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2020 - 2021 và kế hoạch vụ 

Hè Thu 2021. Chỉ đạo chuẩn bị sản xuất lúa vụ Hè Thu 2021. 

- Đôn đốc các địa phương tu tảo, nạo vét kênh mương để phục vụ sản xuất vụ Hè 

Thu 2021. 

- Tình hình chăn nuôi trong tháng ổn định, không xảy ra dịch bệnh. Triển khai 

tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, 

đã cấp phát 1.500 lít hóa chất sát trùng RTD TC.01 Plus (của tỉnh phân bổ) cho các 

xã, phường thực hiện. Tiếp tục tiêm phòng bổ sung vắc xin cho đàn gia súc và tiêm vắc 

xin Cúm gia cầm đợt 1/2021(2). 

- 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. 

- Dự ước đánh bắt1.465 tấn hải sản các loại, lũy kế 5.664 tấn, đạt54,2%KH, tăng 

1,3% so năm 2020.Trong tháng đã tiến hành cải tạo ao đìa và thả nuôi 154ha tôm, lũy 

kế 629 ha tôm, đạt 66,42% KH, tăng 13,74% so cùng kỳ năm 2020. Diện tích thu 

hoạch 85ha, năng suất thu hoạch 5,8 tấn/ha, sản lượng thu hoạch 493 tấn, lũy kế diện 

                                                 

 1  Lạc: Dự ước trồng 3,52 ha, lũy kế 25,35 ha, đạt55,1%KH, tăng 4,1% so cùng kỳ năm 2020. Rau các 

loại: Dự ước trồng 11 ha, lũy kế 297 ha, đạt38,08%KH, tăng 2,1% so cùng kỳ năm 2020. Đậu các loại: Dự 

ước trồng 2 ha, lũy kế 21 ha, đạt 30,43%KH, tăng 8,9% so cùng kỳ năm 2020. 

 2 Đã tiêm 250 liều vắc xin THT trâu bò, 236 liều vắc xin Dại chó, vắc xin Cúm gia cầm tiêm được 

2.800 con gà, 29.700 con vịt. Lũy kế đến nay, đã tiêm 625 liều vắc xin LMLM và 1.200 liều vắc xin THT 

trâu bò, 786 liều vắc xin Dại chó. Vắc xin Cúm gia cầm tiêm được 9.600 con gà, 75.600 con vịt. 
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tích thu hoạch 264 ha, sản lượng 1.531 tấn, đạt 30,5%KH, tăng 10,8% so cùng kỳ năm 

2020. 

- Sản xuất giống thủy sản 95 triệu con tôm giống, lũy kế đến nay sản xuất được 

510triệu con, đạt 82,26% so kế hoạch, tăng 47,83% so cùng kỳ năm 2020. 

b) Nông thôn mới - sản phẩm OCOP 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 

năm 2021 trên địa bàn thị xã Đông Hòa. 

-Ban hành văn bản đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện xây dựng Khu 

dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu NTMtrên địa bàn thị xã. 

c) Công tác thu, chi ngân sách 

- Dự ước thu ngân sách trên địa bàn 5,959 tỷ đồng, lũy kế 33,796 tỷ đồng, đạt 

14,44% dự toán tỉnh giao, đạt 11,8% dự toán phấn đấu của thị xã, giảm 40,67% so 

cùng kỳ năm 2020(3). 

- Dự ước chi ngân sách 27,993 tỷ đồng, lũy kế 195,047 tỷ đồng, đạt 33,53% 

dự toán tỉnh giao, giảm 4,54% so cùng kỳ năm 2020(4).  

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

- Dự ước giá trị sản xuất công nghiệp-TTCN ngoài quốc doanh trong tháng 

147,481 tỷ đồng, (giá so sánh năm 2010), lũy kế 780,8 tỷ đồng, đạt 42,06%KH, tăng 

4,9% so cùng kỳ năm 2020(5).  

-  Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ngoài nhà nước trong 

tháng 433,074 tỷ đồng, lũy kế 2.162,443tỷ đồng, đạt 40,83%KH, tăng 6,29% so cùng 

kỳ năm 2020(6).  

- Tổng doanh thu vận tải, bốc xếp, dịch vụ vận tải ngoài nhà nước trên địa bàn 

dự ước trong tháng 5 năm 2021 đạt 29.106 triệu đồng so với cùng kỳ tháng 5/2020 

                                                 

3Trong đó, thu ngoài quốc doanh 1,595 tỷ đồng, lũy kế 11,748 tỷ đồng, đạt 41,22% dự toán tỉnh 

giao, đạt 40,23% dự toán phấn đấu của thị xã, tăng 30,59% so cùng kỳ năm 2020; thu phí lệ phí  345 triệu, 

lũy kế 1,529 tỷ đồng, đạt 43,69% dự toán tỉnh giao, đạt 42,47% dự toán phấn đấu của thị xã, tăng 11,85% 

so cùng kỳ năm 2020, thu lệ phí trước bạ 1,35 tỷ đồng, lũy kế 7,075 tỷ đồng, đạt 39,31% dự toán tỉnh 

giao, đạt 38,66% dự toán phấn đấu của thị xã, tăng 8,51% so cùng kỳ năm 2020; thu tiền sử dụng đất 136 

triệu đồng, lũy kế 2,13 tỷ đồng, đạt 1,33% dự toán tỉnh giao, đạt 1,01% dự toán phấn đấu của thị xã, giảm 

93,55% so cùng kỳ năm 2020. 

4Trong đó, chi quản lý hành chính 4,837 tỷ đồng, lũy kế 27,832 tỷ đồng, đạt 43,06% dự toán, 

giảm 2,9% so cùng kỳ năm 2020; chi đầu tư phát triển 665 triệu đồng, lũy kế 53,05 tỷ đồng, đạt 26,64% 

dự toán, tăng 1,64% so cùng kỳ năm 2020. 

 5 Trong đó, kinh tế tập thể 1,417 tỷ đồng, tăng 3,2% so cùng kỳ năm 2020; kinh tế cá thể 120,12 

tỷ đồng, tăng 2,6% so cùng kỳ năm 2020; kinh tế tư nhân 659,263 tỷ đồng, tăng 5,03% so cùng kỳ năm 

2020. 

6 Kinh tế tập thể đạt  6,851  tỷ đồng, tăng 7,53% so cùng kỳ năm 2020 

Kinh tế cá thể đạt  1.834,115  tỷ đồng, tăng  6,68% so cùng kỳ năm 2020 

Kinh tế  tư nhân  321,477  tỷ đồng, tăng  4,07% so cùng kỳ năm 2020 
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tăng 7,72%, cộng dồn 5 tháng đầu năm 2021 đạt 144.465 triệu đồng, so với cùng kỳ 

tăng 7,02%. 

Thực hiện triển khai cấp xi măng để thực hiện kết thúc Chương trình bê tông 

hẻm phố tại các đô thị trên địa bàn thị xã Đông Hòa năm 2020. 

Triển khai thực hiện công trình: Xây dựng điểm đỗ xe công viên Trường Thịnh 

nhằm phục vụ nhu cầu dừng đỗ xe ô tô, đảm bảo an toàn giao thông, tạo mỹ quan đô 

thị khu vực trung tâm hành chính thị xã. 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ sáng kiến cấp cơ sở và cấp 

tỉnh để họp Hội đồng  xét duyệt  sáng kiến lần 1/2021 và nộp Hội đồng sáng kiến cấp 

tỉnh. 

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

- Quy hoạch: Thẩm định và phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu 

đô thị ven biển Hòa Hiệp Nam thuộc Khu Kinh tế Phú Yên, công bố quy hoạch chi 

tiết 1/500 đã được phê duyệt. Báo cáo Thường trực Thị ủy tình hình triển khai Đồ án 

quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị xanh Đông Hòa. 

- Xây dựng: Dự ước giá trị khối lượng thực hiện các công trình đầu tư xây dựng 

cơ bản thuộc thị xã quản lý trong tháng 3,758 tỷ đồng, lũy kế 10,963 tỷ đồng. Trong 

đó: vốn ngân sách nhà nước cấp huyện, thị xã 3,987 tỷ đồng, giảm 85,23% so cùng kỳ 

năm 2020; vốn ngân sách cấp xã, phường  6,976 tỷ đồng. Ban hành 03 Quyết định 

quyết toán các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, lũy kế 09 Quyết định, với giá 

trị 22,287 tỷ đồng. Còn lại 07 bộ hồ sơ quyết toán đang trong thời hạn giải quyết. 

- Trật tự xây dựng đô thị: Báo cáo kết quả xử lý 04 đối tượng vi phạm tại Tuyến 

nối Quốc lộ 1 đến Khu công nghiệp Hòa Hiệp (giai đoạn 1), phường Hòa Hiệp Bắc, 

thị xã Đông Hòa. Chỉ đạo xử lý các trường hợp vi phạm dọc Tuyến nối Quốc lộ 1 đến 

Khu công nghiệp Hòa Hiệp (giai đoạn 1) thuộc phường Hòa Hiệp Bắc. 

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

- Tập trung giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai; Đính chính nội 

dung sai sót trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất: 13 giấy.  

- Tổ chức kiểm tra hiện trạng các trường hợp còn lại của 1156 hồ sơ chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất theo Công văn số 472/STNMT-QLĐĐ, ngày 03/3/2021của sở 

Tài nguyên và Môi trường. 

- Trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm 2021.  Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Đất đai và 

xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện kê khai đăng 

ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất của UBND thị xã Đông Hòa (giai đoạn 01/7/2016 đến ngày 

31/3/2021). 

- Lập thủ tục trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt quy hoạch kỳ 2021-2030 và 

kế hoạch kỳ đầu 5 năm, kế hoạch sử dụng đất năm 2021.  



4 

 

 

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Phòng Cảnh sát Môi trường- Công an 

Tỉnh và UBND xã Hòa Thành kiểm tra thực địa việc khai thác mỏ cát sông Đà Rằng, xã 

Hòa Thành và xác định khối lượng đã khai thác thực tế của Công ty cổ phần Xây dựng và 

Thương mại Trung Tây Nguyên.  Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Sở 

NN&PTNT và UBND xã Hòa Xuân Nam kiểm tra thực địa tại mỏ đất san lấp tại xã Hòa 

Xuân Nam, thị xã Đông Hòa của Công ty cổ phần Tập đoàn Hải Thạch.  

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với xã Hòa Xuân Đông kiểm tra chủ sử dụng 

đất rừng tại các vị trí đang khai thác san lấp, đá chẻ và công khai các vị trí đã có trong quy 

hoạch khoáng sản đất san lấp, đá chẻ; hướng dẫn nhà đầu tư làm thủ tục để khai thác đúng qui 

định và hướng dẫn hồ sơ xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản theo quy 

định. 

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.  

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt phương án 

BTHT&TĐC các dự án, công trình(7). 

2. Văn hóa - xã hội 

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

- Ban hành văn bản hướng dẫn tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19; phối hợp hướng dẫn thông báo tạm dừng các hoạt động kinh 

doanh dịch vụ văn hóa Karaoke, điểm truy cập intenet, Trò chơi điện tử công cộng, 

các điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh…trên địa bàn thị xã; 

không tiếp nhận các đoàn biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim đến biểu diễn tại các xã, 

phường…đến khi có thông báo mới. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra việc chấp hành tạm 

ngưng hoạt động các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thị xã; Đội KTLN 814 thị 

xã và UBND các xã, phường tổ chức kiểm tra các cơ cở Karaoke và điểm Truy cập 

Trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thị xã đối với việc chấp hành  kinh doanh theo 

quy định và tuân thủ việc tạm dừng kinh doanh để phòng chống dịch, bệnh Covid-19; 

- Kiểm tra việc trang trí trực quan công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác tuyên truyền phòng 

chống Covid-19 tại các điểm bầu cử trên địa bàn thị xã. 
                                                 

7Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện 04 công trình, dự án: Đường 

dẫn từ cầu Bến Lớn đi bãi rác và cụm công nghiệp Nam Bình 1, phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa 

(Đợt 4); Điều chỉnh, bổ sung khoản 2, 3, 4 Điều 1 Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của 

UBND huyện Đông Hòa V/v phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án: 

Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà (phần còn lại) đoạn qua Nhà máy lọc dầu Vũng Rô tại xã Hòa Tâm, 

huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (Đợt 13); Khu dân cư phố chợ Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa (Đợt 15); Hạ 

tầng khu tái định cư Hòa Tâm thuộc khu kinh tế Nam Phú Yên, xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa 

(Đợt 4). 

. 
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- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa, kinh 

doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự khu dân cư trên địa bàn 

thị xã.  

- Hướng dẫn các xã, phường rà soát, đề xuất bổ sung Danh mục kiểm kê di tích 

trên địa bàn để làm cơ sở lập hồ sơ khoa khọc đề nghị xếp hạng Di tích. Khảo sát, lập 

hồ sơ khoa học Đình Phú Lễ (thôn Phú Lễ, xã Hòa Thành) đề nghị công nhận Di tích 

lịch sử- văn hóa cấp tỉnh năm 2021 

- Trong tháng 5/2021, Bộ phận Truyền thanh đã tiếp, phát sóng 128 giờ; thực 

hiện xây dựng, sản xuất và đưa lên sóng phát thanh 60 chương trình thời sự với 344 

tin và745 bài (tăng cường thời lượng tiếp, phát sóng vào buổi trưa để tuyên truyền 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 

2026 trên địa bàn thị xã và phòng, chống dịch Covid-19).  

b) Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn các trường trực thuộc diều chỉnh kế hoạch 

dạy học, kiểm tra đánh giá cuối năm học 2020-2021, hoàn thành chương trình theo chỉ 

đạo của các cấp; Tổ chức xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và hướng 

dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện 

nghiêm các văn bản hướng dẫn của các cấp về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

c) Lao động - thương binh và xã hội 

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Nghị quyết số 154/NQ-

CP của Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 

COVID - 19; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động 

của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” trên địa bàn thị 

xã. 

- Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, tổ chức tuyên truyền, 

đối thoại pháp luật về lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2021. 

- Triển khai xây dựng, thực hiện các kế hoạch của ngành. 

d) Y tế  

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh và hướng dẫn của các sở, ban, ngành tỉnh. 

- Duy trì công tác kiểm tra hành nghề y, dược và mỹ phẩm trên địa bàn thị xã. 

Thực hiện kiểm tra công tác ATTP trên địa bàn thị xã.  

- Công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế được đảm bảo. Công tác bảo hiểm 

y tế được quan tâm. 

3. Quốc phòng - an ninh  

a) Quốc phòng  

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng nắm 

chắc tình hình trên địa bàn kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Xây dựng kế hoạch 

SSCĐ bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 
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2021-2026. Thực hiện tốt công tác biên phòng. Kiểm soát bảo vệ an toàn tuyến biển; 

đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; quản lý chặt chẽ công tác xuất nhập cảnh và 

hoạt động trên địa bàn. 

- Triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

- 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. 

- Chỉ đạo 02 phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Trung làm tốt công tác chuẩn bị 

cho diễn tập chiến đấu phòng thủ. 

b) An ninh 

- Xây dựng phương án phối hợp bảo đảm ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- 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(8) (giảm 02 vụ so với 

tháng 4/2021); đồng thời đang điều tra, xác minh theo thủ tục tiếp nhận, giải quyết 

nguồn tin về tội phạm 02 vụ cố ý gây thương tích. 

- Tai nạn giao thông xảy ra 01 vụ nghiêm trọng làm bị thương 01 người, thiệt hại 

tài sản khoảng 100.000.000 đồng (so với tháng 4/2021 giảm 01 vụ, 01 người chết).  

- Tình hình khác xảy ra 03 vụ chết người. 

- Công tác đảm bảo TTATGT được tăng cường. Tổ chức tuần tra kiểm soát, xử 

lý vi phạm TTATGT đường bộ, đường thủy nội địa, lập biên bản VPHC 128 trường 

hợp, tạm giữ 83 phương tiện; xử phạt vi phạm hành chính 146 vụ/150 cá nhân (cảnh 

cáo 04cá nhân, phạt tiền 146 cá nhân/339.480.000 đồng, tước có thời hạn 51 GPLX) .  

4. Công tác nội vụ, cải cách hành chính 

- Chế độ chính sách được triển khai thực hiện đúng quy định. 

- Tiếp tục tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc 

hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Tổng hợp và báo cáo danh sách thí sinh tham gia xét tuyển viên chức giáo viên 

năm học 2021-2022 trên địa bàn thị xã. 

- Quyết định kiện toàn, thành lập, thay thế thành viên các Tổ công tác, Ban chỉ đạo, 

Hội đồng... giúp việc UBND thị xã: 09 Quyết định(9).  

                                                 
8 Trộm cắp tài sản 01 vụ; cố ý gây thương tích 02 vụ; cố ý làm hư hỏng tài sản 01 vụ. 

9 Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ thị xã Đông Hòa; Kiện toàn Ban quản lý Trung 

tâm học tập cộng đồng xã Hoà Tân Đông; Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

trên địa bàn thị xã Đông Hòa; Thành lập Tổ Y tế phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã Đông Hoà; Thành lập 10 Hội đồng xét 

công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2020-2021 trên địa bàn thị xã Đông Hòa; Bổ sung Thành 

viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thị xã Đông Hòa; Thành lập 

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã Đông Hòa; Thành 

lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021 trên địa bàn thị xã Đông 

Hoà; Kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thị xã Đông Hòa. 
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- Quyết định khen thưởng thành tích cho 10 tập thể và 17 cá nhân có thành tích 

xuất sắc(10). 

- Công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh việc thực hiện 

Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- 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. 

 - Hướng dẫn UBND các xã, phường tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số Cải cách 

hành chính năm 2020 và cung cấp các tài liệu kiểm chứng có liên quan phục vụ công 

tác thẩm định, chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của UBND các xã, 

phường. 

 - Triển khai khắc phục một số tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính 

tháng 4/2021. 

5. Công tác Tư pháp 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban 

Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Báo cáo tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và 

Công ước La Hay số 33 trên địa bàn thị xã Đông Hòa. 

- Công tác hộ tịch và công tác chứng thực được triển khai thực hiện đúng quy 

định; trong tháng Trích lục thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân: 07 trường hợp. 

Chứng thực sao y từ bản chính các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài và tiếng Việt: 46 

lượt.  

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

Duy trì nghiêm túc công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo. UBND thị xã tiếp nhận 23 đơn, trong đó: Kiến nghị: 21 đơn, Khiếu nại: 02 đơn 

(tổng số đơn đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết: 18 đơn). Tiếp công 

dân định kỳ 05 lượt. 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2021 

1. Kinh tế 

a) Nông - lâm - ngư nghiệp 

- Chỉ đạo các HTX DV NN TH hướng dẫn nông dân tổ chức cày ải, vệ sinh đồng 

ruộng chuẩn bị sản xuất lúa vụ Hè Thu 2021; hướng dẫn trồng, chăm sóc, thu hoạch 

cây màu, cây công nghiệp dài ngắn ngày,… 

                                                 

10 Khen thưởng trong 6 năm thực hiện luật NVQS năm 2015 giai đoạn 2016-2021 cho 03 

tập thể, 02 gia đình và 04 cá nhân; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 cho 06 

tập thể và 07 cá nhân; thực hiện công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và công tác đấu 

tranh, phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho 01 tập thể và 06 

cá nhân.  
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- Xây dựng kế hoạch phát triển vùng lúa chất lượng trên địa bàn thị xã đến năm 

2025.. 

- Tiếp tục đôn đốc các địa phương tu tảo, nạo vét kênh mương để phục vụ sản 

xuất vụ Hè Thu 2021. Phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam và 

các địa phương điều tiết cung cấp nước sản xuất vụ Hè Thu 2021. 

- Theo dõi, kiểm tra dịch bệnh đàn gia súc gia cầm; tăng cường công tác kiểm 

tra, đôn đốc các địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh GSGC, 

tiếp tục tiêm phòng vaccin gia súc gia cầm đợt 1/2021. 

- Tiếp tục theo dõi khai thác thủy sản và hướng dẫn sản xuất, phòng bệnh trên 

tôm nuôi. Tổ chức tuyên truyền, vận động di dời lồng bè ra khỏi Vũng Rô. 

- 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. 

b) Xây dựng nông thôn mới  

Đôn đốc các xã triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới năm 2021 tại Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 09/3/2021. 

c) Công tác thu-chi ngân sách 

Tăng cường công tác thu ngân sách đảm bảo kế hoạch đề ra. Tổ chức bán đấu giá 

quyền sử dụng đất theo Kế hoạch. Chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; đẩy 

nhanh tiến độ thanh toán vốn đầu tư xây dựng. 

d) Phòng chống thiên tai: Xây dựng phướng án  PCTT và TKCN năm 2021. 

đ) Thương mại - dịch vụ; Khoa học công nghệ  

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm buôn lậu, buôn 

bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng. Tổ chức bình chọn sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2021. Tổ chức họp Hội đồng xét duyệt 

sáng kiến, kinh nghiệm cấp cơ sở  đợt 1/2021. 

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

- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch chung; đẩy nhanh tiến độ lập quy 

hoạch phân khu các địa phương; đôn đốc đẩy nhanh Quy hoạch chi tiết các khu dân 

cư, khu đô thị do các nhà đầu tư tài trợ. Triển khai phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy 

hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02 đồ án: Lập QHPK Hòa Hiệp Bắc và Lập QHPK 

Hòa Hiệp Trung. 

- Rà soát, đề xuất danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn thị xã. 

- Tham mưu Thị ủy dự thảo Nghị quyết về nâng cao các tiêu chí còn thấp của 

Thị xã. 

- Tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch nâng cao các tiêu chí còn thấp của 

thị xã Đông Hòa. 
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- Dự thảo biên bản vi phạm hành chính và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

đối với 04 đối tượng vi phạm tại phường Hòa Hiệp Bắc về hành vi chiếm dụng đất dành 

cho đường bộ để xây dựng nhà. 

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

- Đẩy nhanh tiến độ tham mưu lập, trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt quy 

hoạch thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch kỳ đầu 5 năm, kế hoạch sử dụng đất năm 2021.  

- 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. Chủ trì, phối hợp với các sở, 

ngành có liên quan, các cơ quan, đơn vị của thị xã và UBND các xã, phường  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.  

- Tập trung nghiên cứu, chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND thị xã và UBND các xã, phường giải quyết các đơn thư kiến nghị của người 

dân thuộc lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường, hạn chế người dân 

đi lại nhiều lần, ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết để triển khai việc lập thủ tục xử lý 04 trường hợp vi phạm ngay khi UBND tỉnh 

ban hành quy định mức độ khôi phục.  

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 

- 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 và thông tin 

Thông tin, tuyên truyền kết quả Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục phối hợp với ngành chức năng và 

UBND các xã, phường tổ chức kiểm tra, quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn 

hóa, các điểm ca nhạc, hát nhạc sống và các cơ sở đăng ký kinh doanh dịch vụ văn 

hóa do ngành quản lý.   

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

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục tập trung thông tin, tuyên truyền các biện pháp 

phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong tình hình mới. Tuyên truyền các ngày 

Lễ kỷ niệm; Tuyên truyền kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã Đông Hòa. 

Tuyên truyền chủ trương thực hiện các dự án lớn trên địa bàn thị xã; công tác chăm lo 
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cho người nghèo, gia đình chính sách; công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh, 

vận chuyển buôn bán trái pháp luật; Bảo vệ môi trường; phòng chống dịch bệnh… 

c) Công tác giáo dục, đào tạo: Báo cáo tổng kết công tác giáo dục năm học 2020-

2021 và báo cáo thống kê chất lượng cuối năm học 2020-2021; chuẩn bị các điều kiện 

để học sinh THCS tham gia thi tuyển vào các trường THPT đạt chất lượng; các trường 

lập kế hoạch rèn luyện trong hè cho học sinh chưa đạt chuẩn theo quy định. Kiểm tra 

đột xuất các cơ sở dạy thêm, học thêm, trung tâm ngoại ngữ, tin học, TT Kỹ Năng 

Sống trên địa bàn. 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 đuối nước, phòng chống bệnh phong, bệnh tay, chân, miệng... và phòng 

chống các tệ nạn xã hội đến với học sinh; bàn giao học sinh về địa phương khi kết 

thúc năm học, phối hợp với địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện để quản lý học sinh 

trong hè. Triển khai các hoạt động hè năm học 2020-2021. Phát động tháng cao điểm 

phòng chống ma túy trong học sinh, sinh viên; Tuyên truyền ngày môi trường thế giới 

(05/6). 

d) 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. Xây dựng, triển khai Kế hoạch kiểm tra 

tháng An toàn vệ sinh lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thị xã. Kiểm tra, 

giám sát việc triển khai, thực hiện chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng Bảo trợ xã 

hội năm 2020 và 06 tháng đầu năm 2021. Thực hiện tốt chương trình công tác bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới. Triển khai các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em 

năm 2021 trên địa bàn thị xã Đông Hòa. 

đ) Về y tế  

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch khám 

chữa bệnh, 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 truyên 

truyền phát triển BHYT hộ gia đình. 

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. 
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- Chỉ đạo 02 phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Trung làm công tác chuẩn bị cho 

diễn tập chiến đấu phòng thủ; làm công tác chuẩn bị diễn tập CH-TM 1 bên, 1 cấp 

trên bản đồ và ngoài thực địa. 

- Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác QP, QS 6 tháng đầu năm 2021. 

- Chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận người cách ly tại thao trường núi Chai. 

- 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 

Chủ động nắm tình hình liên quan đến các vấn đề an ninh xã hội, kinh tế, kịp 

thời tham mưu chỉ đạo giải quyết không để xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT. 

Triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, bảo đảm 

TTATXH. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kế hoạch chuyên đề công tác bảo đảm 

TTATGT và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật TTATGT. Tăng cường tuần 

tra, kiểm soát, khép kín các tuyến, địa bàn, nhất là thời điểm sau bầu cử. Tổ chức sơ 

kết tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng 

tâm 6 tháng cuối năm 2021. 

4. Công tác nội vụ, cải cách hành chính 

- Tiếp tục thẩm định hồ sơ, tham mưu UBND thị xã 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. 

- Tiếp tục tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc 

hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Giới thiệu gương điển hình tiến tiến, gương người tốt việc tốt. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác 

tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới giai đoạn 2015-2021. 

- Tiếp tục 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; 

- Hướng dẫn UBND các xã, phường tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số Cải cách hành 

chính năm 2020 và cung cấp các tài liệu kiểm chứng có liên quan phục vụ công tác thẩm 

định, chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của UBND các xã, phường; 

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch kiểm tra công vụ và công tác cải cách hành 

chính năm 2021. 

5. Công tác tư pháp 

- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị UBND các xã, phường triển khai 

thực hiện các Kế hoạch trọng tâm của ngành trong năm 2021. 
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- Hướng dẫn công tác quản lý và đăng ký hộ tịch; chứng thực; nuôi con nuôi trên 

địa bàn thị xã năm 2021. 

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

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân; 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. 

- Giải quyết đúng quy định và báo cáo kịp thời việc giải quyết các đơn thư của 

công dân theo ý kiến chỉ đạo của các cơ quan cấp trên. 

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và 

chương trình công tác tháng 6 năm 2021 của UBND thị xã, yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị và các địa phương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                 
- 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. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tĩnh 
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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. Khối lượng thi công đạt khoảng 90%. 

Kế hoạch vốn năm 2021 là 3.300 triệu đồng, chưa cấp vốn, chưa thực hiện giải 

ngân. 

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: 

- Đã thi công xong và bàn giao tạm công trình cho Trường sử dụng, đã kiểm tra 

công tác nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, đang lập thủ tục bổ sung hạng mục 

PCCC theo yêu cầu của Sở Xây dựng.  

Năm 2021 chưa có kế hoạch vốn 

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 là 4.000 triệu đồng, chưa cấp vốn, chưa thực hiện giải 

ngân 

6. Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 7 thị trấn Hòa Vinh: 
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- Gói thầu số 5 (xây lắp hạ tầng): Đã thi công xong san lấp mặt bằng, vỉa hè, 

đường giao thông phần đã bồi thường, GPMB. Hiện đang tạm dừng thi công do chưa 

GPMB phần còn lại (hộ ông Nam). Khối lượng thi công đạt khoảng 95%. 

- Gói thầu số 6 (xây lắp phần điện): Đã thi công xong lắp dựng cần đèn trong 

khu vực KDC số 7, còn hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường N16 chưa thi công 

được do chưa có mặt bằng. Khối lượng thi công đạt khoảng 70% 

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): 

- 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: 

- Đang tạm dừng thi công do chưa GPMB xong phần nhà cửa, vật kiến trúc. 

Khối lượng thi công đạt khoảng 75% 

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 dá dăm loại 2 và 

cấp phối đá dăm loại 1, bó vỉa, vỉa hè đoạn không vướng GPMB, đã thi công xong 02 

đường đường bê tông bổ sung, hiện vướng đấu nối 2 nút giao đường Hùng Vương 

(QL29) và 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): 
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- 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 Hoà:  

- 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). Khối lượng thi công đạt khoảng 

12%  

Kế hoạch vốn năm 2021 là 7.400 triệu đồng, đã cấp vốn 1.200 triệu đồng, đã 

thực hiện giải ngân 987 triệu đồng, đạt 13,34% kế hoạch vốn và đạt 82,29% vốn đã 

cấp. 

14. Nghĩa trang huyện Đông Hòa (giai đoạn 1):  

- 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: 

- Đang thi công cấp phối đá dăm lớp 2, bó vỉa đường N4-B, N4-C. Khối lượng 

thi công đạt khoảng 50% 

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 520m: 

- Đang thi công lát đá bó vỉa, vỉa hè, hố trồng cây phía Đông. Khối lượng thi 

công đạt khoảng 32%. 

Kế hoạch vốn năm 2021 là 5.000 triệu đồng, đã cấp vốn 2.400 triệu đồng, đã 

thực hiện giải ngân 2.240 triệu đồng, đạt 44,79% kế hoạch vốn và đạt 93,32% vốn đã 

cấp. 

17. Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường Hùng Vương (đoạn từ sân bay 

Tuy Hòa đến đường vào Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa): 

- Đã thi công xong và nghiệm thu kỹ thuật, đang trình thẩm định điều chỉnh dự 

án (bổ sung đoạn thuộc phường Hòa Hiệp Nam).  

Kế hoạch vốn năm 2021 là 3.914 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân 3.738 triệu 

đồng, đạt 95,5% kế hoạch vốn  
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18. Công tác giải ngân vốn: 

Tổng kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 152.550 triệu đồng, đã cấp vốn 

16.921 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân 13.627 triệu đồng, đạt 8,93% kế hoạch vốn 

được giao và đạt 80,53% vốn đã cấp.  
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