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Sáng ngày 15/11/2021, tại phòng họp số 01, UBND thị xã tổ chức họp giao 

ban UBND thị xã, do Phó Chủ tịch UBND thị xã – Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang chủ trì.  

Thành phần tham dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 

thuộc UBND thị xã; Kho bạc nhà nước Đông Hòa; Ban CHQS thị xã; Chi cục Thuế; 
Trung tâm Y tế. Vắng: Công an thị xã; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. 

Sau khi nghe Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã - Lê Hoàn Nguyên 
báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác từ ngày 01/11 đến ngày 12/11/2021 

và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến; ý kiến trao đổi, thảo luận của các 
thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND thị xã -  Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang 

kết luận như sau:  

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường 

- Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế; 
chủ động rà soát, cập nhật, chuẩn bị tốt các điều kiện, phương án sẵn sàng đáp ứng 
các tình huống dịch bệnh có thể bùng phát trở lại trên địa bàn. 

- Nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong 
thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; rà soát những công việc tồn đọng, phân 

công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên để thực hiện công việc dứt điểm. Đẩy nhanh 
tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; hạn chế tối đa đơn thư khiếu nại tố cáo 

tồn đọng kéo dài và đơn thư gửi vượt cấp. Đối với các nhiệm vụ (có giao thời hạn) 
đã hoàn thành, cần cập nhật kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo vào hệ thống quản lý 

văn bản và điều hành trong Văn phòng điện tử. 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính; nâng cao chất 

lượng giải quyết TTHC từ thị xã đến xã, phường. Nghiêm túc thực hiện gửi thư xin 
lỗi cá nhân, tổ chức khi giải quyết TTHC sai sót, trễ hạn. 

- Tổ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 
2021 sát với các tồn tại, khuyết điểm, nhất là các cơ quan có nội dung gợi ý kiểm 

điểm của cấp trên, đảm bảo thời gian theo kế hoạch. 

- Tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, 
kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động theo Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nhất là áp dụng thời gian làm việc mới theo Thông 
báo số 308/TB-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về việc điều 

chỉnh thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
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2. Phòng Kinh tế 

- Tiếp tục theo dõi và hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho các 
cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp; đồng thời tham mưu văn bản đề 
nghị cơ quan có thẩm quyền giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại 

các Khu công nghiệp trên địa bàn thị xã. 

- Kiểm tra việc thực hiện di dời 02 bè nổi tại khu vực di tích lịch sử Tàu 

không số, thôn Vũng Rô; tham mưu báo cáo Thường trực Thị ủy về kết quả thực hiện. 

- Tham mưu văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường thông báo người dân tại 

những vùng có nguy có sạt lở đất khi có mưa lớn kéo dài để người dân chủ động 
phòng tránh, nhất là một số khu vực thuộc xã Hòa Xuân Nam và xã Hòa Tâm; kiên 

quyết di dời các hộ tại vùng có nguy cơ sạt lở cao. 

- Thẩm định các mô hình sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2021 - 2022 của UBND 

các xã, phường; hướng dẫn sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2021 - 2022; báo cáo 
kết quả thực hiện cơ cấu nông nghiệp năm 2021. 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp năm 2021 và đề ra kế hoạch 
năm 2022. 

- Thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện tháng vệ 
sinh, tiêu độc sát trùng môi trường; tiêm phòng bổ sung đợt 2/2021 và  thực hiện các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm mùa mưa bão và trước Tết. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch  

- Theo dõi tiến độ, tham mưu đôn đốc các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc 

hoàn tất các thủ tục pháp lý để kịp thời đưa ra bán đấu giá quyền sử dụng đất trong 
năm 2021 đối với các công trình: Khu dân cư số 3 (mở rộng), Khu dân cư số  7, 

Khu dân cư Ba Bảng – Cầu Bi. 

- Hướng dẫn UBND các xã, phường giải quyết chế độ cho các đối tượng 

tham gia công tác phòng chống dịch theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 
08/02/2021 của Chính phủ, đặc biệt là đối tượng nằm trong Tổ Covid cộng đồng. 

- Theo dõi, tham mưu đôn đốc UBND các xã, phường thu NSNN đảm bảo 
đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Tiếp tục rà soát các nhiệm vụ còn tồn đọng để khẩn trương giải quyết. Xây 
dựng kế hoạch làm việc, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên 

(nếu cần thiết thì tổ chức làm việc ngoài giờ và giải quyết các chế độ theo quy 
định) để hoàn thành công việc được nhanh chóng, đảm bảo thời gian theo yêu cầu. 

- Khẩn trương tham mưu xử lý 04 trường hợp xây dựng nhà ở trái phép tại 
phường Hòa Hiệp Bắc. Trong đó, thời gian hoàn tất thủ tục xử lý hành vi lấn chiếm 

đất thu hồi hoàn thành chậm nhất ngày 19/11/2021. 
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- Kiểm tra các thủ tục pháp lý đối với 02 doanh nghiệp hoạt động sản xuất 
gạch ngói tại Cụm công nghiệp Nam Bình 1. Tham mưu tạm dừng hoạt động trong 

trường hợp doanh nghiệp chưa đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế và UBND phường Hòa Hiệp Bắc kiểm tra, 
nắm cụ thể hiện trạng 12 hồ nuôi trồng thủy sản tại phường Hòa Hiệp Bắc, tham 

mưu UBND thị xã xử lý theo quy định. 

- Chuẩn bị nội dung báo cáo về công tác lấy mẫu và kết quả xét nghiệm mẫu 

nước để phục vụ buổi đối thoại với người dân liên quan Bãi rác Nam Bình 1. 

- Tham mưu phê duyệt phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất và phê 

duyệt đấu giá quyền sử dụng đất các dự án khu dân cư khi đủ điều kiện. 

5. Phòng Quản lý đô thị 

- Tăng cường công tác kiểm tra các tuyến đường giao thông trên địa bàn thị 
xã, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 1 và Quốc lộ 29 để kịp thời phát hiện các hư hỏng, 

đồng thời phối hợp Công an thị xã thống kê các vụ TNGT có liên quan đến việc hư 
hỏng, xuống cấp của tuyến đường; tham mưu văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm 

quyền sớm khắc phục, sửa chữa.  

- Khẩn trương hoàn chỉnh Đề án xã hội hóa trồng, chăm sóc cây xanh và Đề 

án thu gom rác thải, trình UBND thị xã thông qua (dự kiến chiều ngày 17/11/2021). 
Lưu ý: Phòng Quản lý đô thị gửi hồ sơ cho các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên 
cứu và thống nhất trước khi trình UBND thị xã thông qua. 

- Chuẩn bị các nội dung, báo cáo phục vụ buổi đối thoại với người dân liên 
quan Bãi rác Nam Bình 1; lưu ý báo cáo nêu cụ thể nội dung đã triển khai, công 

việc đã hoàn thành và dự kiến triển khai thời gian đến. 

- Kiểm tra, rà soát vị trí các tuyến đường giao thông có khả năng sạt lở, tham 

mưu kiến nghị, chỉ đạo xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn giao thông. Điều chỉnh thời 
gian đóng, mở hệ thống điện chiếu sáng công cộng phù hợp với mùa mưa hiện nay. 

- Khẩn trương xây dựng phương án cưỡng chế tháo dỡ 04 nhà xây dựng trái 
phép tại phường Hòa Hiệp Bắc. 

6. Phòng Nội vụ 

- 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 theo Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là sau khi thực hiện việc điều chỉnh thời gian 
làm việc kể từ ngày 01/11/2021 theo Thông báo số 308/TB-UBND ngày 

29/10/2021 của UBND tỉnh. 

- Quyết định tiếp nhận, điều động công chức cấp xã; tuyển dụng và bổ 

nhiệm công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Hiệp Nam và 
phường Hòa Hiệp Bắc. 

- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2021 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm 2022; rà soát, tổng hợp hồ sơ cấp đổi, cấp lại hiện vật khen 
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thưởng cấp Nhà nước; tổ chức ký kết giao ước thi đua năm học 2021-2022; đôn 
đốc các đơn vị, địa phương và tiếp nhận hồ sơ khen thưởng năm 2021. 

- Cử CBCCVC tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4” trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch. Tiếp tục tổ chức 
điều tra, khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với kết quả giải quyết 

TTHC của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã năm 2021.  

- Xây dựng Quy định tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức 

nhà nước khi từ trần.  

- Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 của thị xã 

(sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch). 

7.  Ban Quản lý dự án ĐTXD thị xã 

- Chuẩn bị nội dung báo cáo về tiến độ thực hiện dự án Bãi rác công cộng thị 
xã để phục vụ buổi đối thoại với người dân liên quan Bãi rác Nam Bình 1. 

- Khẩn trương bàn giao hồ sơ công trình Khu dân cư số 7 và Khu dân cư Ba 
Bảng – Cầu Bi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để có cơ sở lập hồ sơ trình Phòng 

Tài nguyên và Môi trường thẩm định, tham mưu phê duyệt đấu giá quyền sử dụng 
đất theo quy định. 

8. Trung tâm Phát triển quỹ đất 

- Khẩn trương lập hồ sơ trình đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư số 7 và 
Khu dân cư Ba Bảng – Cầu Bi để Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, 

tham mưu phê duyệt. 

- Công tác quản lý, điều hành, xử lý công việc, cần phân công nhiệm vụ cụ 

thể đối với từng thành viên của cơ quan, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi 
thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã. 

9. Thanh tra thị xã 

Khẩn trương báo cáo kết quả giải quyết đơn khiếu nại của 04 trường hợp xây 

dựng nhà ở trái phép tại phường Hòa Hiệp Bắc (trong đó đề xuất cụ thể việc thu 
hồi hay không thu hồi các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp thu 

hồi thì cơ quan nào tham mưu thu hồi và lý do thu hồi). 

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo    

- Kiểm tra, rà soát công tác dạy học trực tuyến để đảm bảo phù hợp, hiệu quả 
và chất lượng 

- Chỉ đạo các trường thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2021 - 2022 

trên cơ sở văn bản chỉ đạo của các cấp; hướng dẫn ôn tập, củng cố kiến thức, kiểm 
tra giữa kỳ nghiêm túc, chất lượng và thực hiện dạy học đảm bảo theo chương trình 

quy định. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở 

giáo dục; Tiếp tục theo dõi, kiểm tra việc dạy học trực tuyến; kiểm tra điều kiện cơ 
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sở vật chất, vệ sinh môi trường và công tác phòng chống dịch Covid-19 của các 
trường, chuẩn bị đón học sinh trở lại trường khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. 

- Lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, công nhận thị xã đạt chuẩn PCGD, 
xóa mù chữ năm 2021.  

- Theo tình hình dịch bệnh Covid-19 cụ thể của địa phương, đề xuất, tham 

mưu tổ chức việc dạy học trực tiếp đảm bảo phù hợp. 

11. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội               

- Tham mưu văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường tiếp tục rà soát các 
đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 

Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ và Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh 

để giải quyết kịp thời, đầy đủ, đảm bảo không bỏ sót đối tượng. 

- Chủ động hướng dẫn các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ thanh toán hỗ 

trợ tiền ăn cho các đối tượng cách ly được Nhà nước hỗ trợ theo quy định, không 
để kéo dài. 

- Khẩn trương điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; tham mưu đôn 
đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đối với các địa phương triển khai chậm so với 

kế hoạch 

12. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Chủ trì, phối hợp Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh và địa phương 

rà soát toàn bộ hệ thống loa đài truyền thanh để đảm bảo trong công tác tuyên truyền 
được kịp thời, hiệu quả. 

13. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh 

- Tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn thị xã; tổ chức, xây dựng các chuyên mục, chuyên đề, chương trình thời sự, 
tin, bài tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19; thường xuyên cập nhật thông 

tin các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trong 
chương trình thời sự hằng ngày. 

- Phối hợp các cơ quan liên quan chọn vị trí phù hợp để đặt các pa nô, áp 
phích chuẩn bị cho công tác trang trí tết Dương lịch và tết Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT, mừng Đảng - 
mừng Xuân Nhâm Dần 2022. 

14. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã 

- Chuẩn bị tốt phương án diễn tập và công tác khám sức khỏe nghĩa vụ 

quân sự.  

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của phương tiện, trang thiết bị phục vụ 

công tác phòng chống thiên tai để đáp ứng kịp thời vì hiện nay đã bước vào mùa 
mưa bão. 
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15. Trung tâm Y tế 

- Kịp thời tham mưu, đề xuất kiện toàn các Tổ lấy mẫu, truy vết… để đáp 
ứng với diễn biến dịch bệnh trong tình hình mới. 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế thực hiện tốt việc lấy mẫu xét nghiệm, test nhanh 

đối với các đối tượng có nguy cơ để kịp thời phát hiện nếu có ca nhiễm. 

16. Công an thị xã 

- Tiếp tục nắm tình hình an ninh trên không gian mạng, dư luận trong Nhân 
dân liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình liên quan Bãi 

rác công cộng tại khu phố Nam Bình 1, phường Hòa Xuân Tây. 

- Tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy 

định về phòng, chống dịch; đồng thời giám sát chặt chẽ việc đón, trả khách dọc 
đường của các xe vận tải khách liên tỉnh.  

17. UBND xã, phường 

- Tăng cường công tác giám sát nhằm phát hiện kịp thời những trường hợp 

công dân tự về địa phương từ vùng dịch, đồng thời giám sát các trường hợp cách ly 
y tế tại nhà và quản lý các điểm cách ly y tế tập trung (trường hợp có người cách 

ly) chặt chẽ, đúng quy định.  

18. UBND phường Hòa Hiệp Trung 

Kiểm tra, rà soát và báo cáo cụ thể về thực trạng Nghĩa trang Phú Thọ 1 để 

lập kế hoạch đóng cửa và di dời nghĩa trang. 

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã – Huỳnh Nguyễn 

Ngọc Giang tại cuộc họp, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc 
triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc , kịp 

thời báo cáo, đề xuất UBND thị xã xem xét, giải quyết./.  
 

Nơi nhận: 
- 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 thuộc UBND thị xã; 
- Công an thị xã; 
- Ban CHQS thị xã; 
- Chi cục thuế thị xã; 
- Kho bạc thị xã; 
- Trung tâm Y tế thị xã; 
- Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ; 
- UBND các xã, phường; 
- Cổng thông tin điện tử thị xã; 
- Chánh, PCVP HĐND và UBND thị xã; 
- Lưu: VT, các CVTH (theo dõi). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Lê Hoàn Nguyên 
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