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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Văn Tĩnh
tại Hội nghị UBND thị xã thường kỳ tháng 01 năm 2022
Sáng ngày 24/01/2022, UBND thị xã tổ chức Hội nghị UBND thị xã thường
kỳ tháng 01/2022 do Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Văn Tĩnh chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có: Các PCT UBND thị xã; lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam
thị xã; các Phó Trưởng ban của HĐND thị xã; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thị xã
và các cơ quan trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; lãnh đạo các Hội, đoàn thể thị xã
và lãnh đạo UBND các xã, phường.
Sau khi nghe Văn phòng HĐND và UBND thị xã báo cáo tình hình thực
hiện nhiệm vụ tháng 01/2022, dự kiến một số nội dung cần thực hiện trong thời
gian đến; tình hình giải quyết đơn thư, thực hiện các kết luận qua tiếp công dân;
Phòng Nội vụ báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy và công tác cải cách hành chính; ý kiến đề xuất, thảo luận của các thành
viên dự Hội nghị; Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Văn Tĩnh kết luận như sau:
I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHUNG
- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, tập
trung triển khai các nhiệm vụ còn lại theo kế hoạch đón tết Nguyên đán Nhâm Dần
2022. Thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện, các khó khăn, vướng mắc để
UBND thị xã kịp thời chỉ đạo (lưu ý báo cáo từng đợt trước, trong và sau Tết theo
đúng thời gian quy định).
- Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong giải quyết công việc còn để xảy ra chậm
trễ, tồn đọng kéo dài của một số cơ quan, đơn vị; cần có giải pháp điều chỉnh kịp
thời. Đối với các nhiệm vụ (có giao thời hạn) đã hoàn thành, cần kết thúc văn bản
và cập nhật kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo vào hệ thống quản lý văn bản và điều
hành trên hệ thống Văn phòng điện tử.
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính; đồng thời quán
triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm giờ giấc
làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải tiên phong
gương mẫu chấp hành.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Phòng Kinh tế
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- 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; 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.
- 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 soát dịch bệnh gia súc, gia cầm trước, trong và sau Tết tại
các địa phương.
- 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.
- Triển khai thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” dịp
xuân Nhâm Dần và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2022.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- 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 kế hoạch.
- Tham mưu giải quyết vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã.
- Khẩn trương rà soát việc UBND các xã, phường chi trả chế độ cho cán bộ
làm công tác dân số tại các xã, phường; báo cáo kết quả cho UBND thị xã biết, chỉ
đạo.
3. Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Tập trung đẩy nhanh việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đúng quy
trình, quy định. Tham mưu phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
và quyết định thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án có sử dụng đất trên địa
bàn thị xã.
- Tham mưu 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
đúng theo quy định. Cung cấp chứng cứ, tài liệu cho Tòa án các cấp và cơ quan có
thẩm quyền liên quan khi có yêu cầu.
- Tham mưu chỉ đạo các địa phương thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực
môi trường, tài nguyên nước, biển và hải đảo. Tổ chức kiểm tra, xử lý các trường
hợp khai thác cát, đá chẻ, khoáng sản 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.
4. Phòng Quản lý đô thị
- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn thị xã. Đẩy nhanh tiến
độ lập, thẩm định, phê duyệt 02 đồ án: Quy hoạch phân khu Hòa Hiệp Bắc và Quy
hoạch phân khu Hòa Hiệp Trung.
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- Tham mưu Báo cáo Sở Giao thông vận tải kết quả chi trả tiền 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 Đông Hòa. Tham mưu UBND thị xã kiến nghị UBND
tỉnh tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 31/2007/CT-UBND ngày 12/9/2007
của UBND tỉnh Phú Yên về quản lý đất đai vùng Hòa Tâm, huyện Đông Hòa.
- Thực hiện công tác quản lý hệ thống điện chiếu sáng công cộng; thường
xuyên kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng để đảm bảo hoạt
động, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân. Khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa
hệ thống điện led dây.
- Xây dựng kế hoạch san ủi, phun thuốc khử mùi, con trùng tại Bãi rác Nam
Bình 1 trong năm 2022.
- Chủ động liên hệ Sở Giao thông vận tải về bản đồ hướng tuyến của Tuyến
cao tốc Bắc – Nam để phục vụ vào việc quản lý của địa phương.
- Tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị; chủ động phối hợp các cơ
quan, đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời hành vi
vi phạm về trật tự xây dựng, nhất là thời gian trước, trong và sau Tết.
5. Trung tâm Phát triển quỹ đất
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ
tục liên quan để sớm đưa ra bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án Khu
dân cư theo kế hoạch.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện dứt điểm những tồn tại trong công tác bồi
thường của các dự án đã kéo dài nhiều năm.
6. Phòng Nội vụ
- Thực hiện quy trình sát hạch cán bộ cấp xã thành công chức cấp xã. Tham
mưu văn bản đề nghị UBND tỉnh quyết định thành lập Trung tâm dịch vụ công ích
thị xã Đông Hòa.
- Tham mưu 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, 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 và báo cáo kết quả cho Sở
Nội vụ.
- Phối hợp Văn phòng HĐND&UBND và Ban Tiếp công dân thị xã theo dõi
các cơ quan, đơn vị chậm thực hiện nhiệm vụ được giao và bị UBND thị xã nhắc
nhở, phê bình; tổng hợp, tham mưu biện pháp xử lý phù hợp đối với người đứng
đầu cơ quan, đơn vị.
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- Tăng cường 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.
7. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Tham mưu văn bản xin ý kiến Thường trực Thị ủy về việc lùi thời điểm tổ
chức dạy học trực tiếp sau tết Nguyên đán Nhâm Dần so với kế hoạch đã đề ra,
trong đó nêu cụ thể lý do điều chỉnh.
- 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 của các trường trực thuộc; kiểm tra chuyên đề thực hiện
Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giảng dạy sách giáo khoa mới đối với lớp
lớp 2, lớp 6 theo quy định.
8. Phòng Tư pháp
Xây dựng kế hoạch kiểm tra, 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. Tổ chức triển khai thực
hiện Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã năm 2022.
9. Thanh tra thị xã
Tiếp tục giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo và tổ chức đối thoại với một số
trường hợp theo quy định; đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết dứt
điểm các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài.
10. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
- Điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề cho lao động nông thôn và xây dựng
kế hoạch giải quyết việc làm, đào tạo nghề năm 2022. Tiếp tục triển khai thực hiện
Nghị quyết số 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.
- Rà soát, báo cáo đối tượng chính sách, người có công có nhu cầu xây mới,
sửa chữa nhà ở năm 2022.
- Tập trung đẩy nhanh công tác chi hỗ trợ chế độ Tết cho các đối tượng theo
quy định. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy, mại dâm
năm 2022.
- Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới
năm 2022.
- Khẩn trương phối hợp với Ban CHQS thị xã hoàn tất hồ sơ hỗ trợ tiền ăn
cho đối tượng F1 theo quy định.
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11. Trung tâm Y tế
- Thường xuyên tham mưu chỉ đạo, đánh giá cấp độ dịch trên quy mô xã,
phường để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các biện pháp hành chính phù hợp, nhất là
trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra vệ
sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết.
- Phối hợp UBND các xã, phường rà soát danh sách người thuộc diện nguy
cơ cao nhiễm Covid-19, nhất là người trên 50 tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ
trong thời kỳ mang thai, người chống chỉ định chưa được tiêm vắc xin và các
trường hợp chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19... để quản lý, tiêm vắc xin phòng
Covid-19 (có thể tổ chức tiêm lưu động tại nhà).
- Có văn bản báo cáo cụ thể về tình hình triển khai thực hiện mua máy thở từ
nguồn kinh phí hỗ trợ; đề xuất hướng giải quyết nếu gặp khó khăn, vướng mắc.
12. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Kiểm tra, rà soát việc trang trí Tết trên toàn địa bàn thị xã, tham mưu
trang trí bổ sung đối với các điểm, tuyến đường chính của thị xã chưa đảm bảo
mỹ quan. Để đảm bảo đẩy nhanh việc trang trí, giao Phó Chủ tịch UBND thị xã –
Nguyễn Văn Hồng cùng kiểm tra, quyết định việc trang trí bổ sung này. Đối với
các điểm thuộc địa phương quản lý thì tham mưu chỉ đạo các địa phương khẩn
trương thực hiện.
- Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi trang trí Trụ sở làm việc
của UBND xã, phường, nhà văn hóa và cổng chào thôn, khu phố trong dịp tết
Nguyên đán Nhâm Dần.
- Giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin – Tổ trưởng Tổ kiểm tra các
công việc chuẩn bị đón tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022: Tăng cường kiểm
tra việc trang trí Tết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; đồng thời kiểm
tra công tác VSMT và các công việc khác theo nhiệm vụ được giao.
13. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh
- Tổ chức trang trí lại các pano cho phù hợp (đối với các pano từ nguồn xã
hội hóa), đảm bảo mỹ quan đô thị.
- 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 các khu vực chính trên địa bàn thị xã. Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); tuyên truyền công
tác giao nhận quân năm 2022.
14. Công an thị xã
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; bảo
đảm an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Tổ chức hội
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nghị tổng kết công tác PCTP, TNXH, XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm
TTATGT năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.
15. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã
- 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.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ cho lễ giao, nhận quân năm 2022.
Thực hiện hiệu quả việc 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 QPAN cho các đối tượng đảm bảo chất lượng.
16. Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; tham mưu văn
bản nhắc nhở, phê bình nếu các cơ quan, đơn vị để xảy ra tồn đọng, chậm giải
quyết mà không có lý do chính đáng. Phối hợp Phòng Nội vụ tổng hợp các cơ
quan, đơn vị thường xuyên để tồn đọng công việc, tham mưu biện pháp chấn
chỉnh, xử lý kịp thời.
17. UBND các xã, phường
- Khẩn trương thực hiện việc trang trí Tết tại trụ sở làm việc, nhà văn hóa,
cổng chào thôn, khu phố và tại các điểm chính trên địa bàn quản lý. Tuyên truyền,
vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc trong dịp tết Nguyên đán theo thời gian quy
định.
- Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, trật tự xây
dựng, lấn chiếm lòng lề đường, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn trước,
trong và sau Tết.
- Tập trung chuẩn bị trong công tác tuyển quân, theo dõi tình hình thanh niên
chuẩn bị nhập ngũ; kịp thời báo cáo những trường hợp phát sinh vướng mắc, khó
khăn. Phối hợp BCH Quân sự thị xã trong việc thực hiện quy trình xử lý các
trường hợp chống lệnh khám tuyển nghĩa vụ quân sự, chống lệnh gọi nhập ngũ.
- Chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát ANTT trước,
trong và sau Tết.
- Chủ động phối hợp Trung tâm Y tế trong công tác tiêm chủng vắc xin
phòng Covid-19. Rà soát toàn bộ người dân trên địa bàn, đảm bảo tất cả người dân
đều được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Nếu có trường hợp người bị nhiễm
Covid-19 (F0) nhưng chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19 thì Chủ tịch địa
phương đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã.
- Đối với các trường hợp có đơn kiến nghị giải quyết về nhà nứt do ảnh
hưởng việc thi công Nâng cấp mở rộng tuyến Quốc lộ 1 (phát sinh mới, không nằm
trong danh sách hỗ trợ), đề nghị các địa phương rà soát và giải quyết theo thẩm
quyền.
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Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Văn Tĩnh
tại Hội nghị UBND thị xã thường kỳ tháng 01/2022; yêu cầu các cơ quan, đơn vị
và địa phương 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:
- VP UBND tỉnh (thay b/cáo);
- Thường trực Thị ủy (thay b/cáo);
- Thường trực HĐND thị xã;
- Thường trực UBMTTQVN thị xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Các hội, đoàn thể thị xã;
- Các Ban HĐND thị xã;
- Các cơ quan, đơn vị thị xã;
- Ban Chỉ huy Quân sự thị xã;
- Công an thị xã;
- Đồn BP của khẩu cảng Vũng Rô;
- Đồn BP Hòa Hiệp Nam;
- Kho bạc nhà nước, Chi cục Thuế;
- Trung tâm Y tế, Chi nhánh VP ĐKĐĐ thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Chánh, Phó CVP, các CVTH;
- Cổng thông tin điện tử thị xã;
- Lưu: VT, VP.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Võ Thị Tám

