
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐÔNG HOÀ 

Số:           /UBND-TCKH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Đông Hoà, ngày       tháng 9 năm 2022 

V/v triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 157/KH-UBND ngày 

20/8/2022 của UBND tỉnh  

 

      Kính gửi:   

     - Các cơ quan, đơn vị; 

     - UBND các xã, phường. 

Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 20/8/2022 của UBND tỉnh  

thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành 
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế 

hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. 

UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường triển 

khai thực hiện một số nội dung sau: 

I. PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG DOANH NGHIỆP KHU VỰC KINH 
TẾ TƯ NHÂN, THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ, LIÊN DOANH, LIÊN KẾT, 

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH 

1. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường 

tham mưu UBND thị xã tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất 02lần/năm với 
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động 
trên địa bàn. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND và UBND thị xã, các cơ quan, đơn vị 
liên quan và UBND các xã, phường tham mưu UBND thị xã thành lập và công 

khai đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của thị xã để 
tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ cá 

thể trên địa bàn. 

3. Văn phòng HĐND và UBND thị xã 

Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị 

xã triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông của 

thị xã. 

4. Thanh tra thị xã 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã 

thực hiện thanh tra, kiểm tra theo quy định pháp luật, tránh chồng chéo, trùng lặp 
trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; kịp thời thanh tra khi có dấu hiệu vi phạm 
pháp luật để xử lý theo quy định. 
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5. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thị xã thực hiện 
đúng quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường, đăng ký kinh doanh, 

đầu tư và các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 
kinh doanh cá thể hoạt động kinh doanh tại địa phương. 

II. PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐÔ THỊ, TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT 
VÙNG, LIÊN KẾT ĐÔ THỊ - NÔNG THÔN  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tham mưu UBND thị xã triển 

khai thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; phối hợp với các 
sở, ban, ngành của tỉnh cung cấp thông tin để tích hợp vào các Chuyên đề thuộc 
dự án Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ 

chức triển khai thực hiện Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh 
tế Phú Yên đến năm 2040 sau khi được phê duyệt; quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện thời kỳ 2021-2030; các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch 
nông thôn, xây dựng định hướng đảm bảo chất lượng liên kết vùng. 

III. CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HIỆN 

ĐẠI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ XANH, BỀN VỮNG VÀ PHÁT HUY TỐI 
ĐA CÁC TIỀM NĂNG, LỢI THẾ 

1. Phòng Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch và các cơ quan, đơn vị có 
liên quan tham mưu UBND thị xã kiện toàn bộ máy chỉ đạo, điều hành thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thị xã. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã 

thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp trên 
tinh thần tự nguyên, phù hợp với khả năng các nguồn lực từ xã hội, doanh nghiệp 

tham gia vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

3. Phòng Kinh tế 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thị 

xã quan tâm đầu tư các tiêu chí chưa đạt chuẩn để sớm đạt chuẩn nông thôn mới, 
phối hợp UBND xã Hòa Xuân Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham 

mưu UBND thị xã thực hiện vận động và di dời lồng bè ra khỏi khu vực Vũng Rô. 

 4. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thị xã 

bố trí vốn ngân sách thị xã ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, y 
tế, giáo dục, phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường gắn liền với tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường theo chức năng, thẩm 

quyền và nhiệm vụ được giao 
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Triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời và có hiệu quả những nội dung của 
công văn này. Đồng thời xem xét, bổ sung vào kế hoạch của các cơ quan, đơn vị 

và của UBND các xã, phường thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 
2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Theo dõi, đôn đốc việc kiểm tra thực hiện công văn này của các cơ quan, 
đơn vị, UBND các xã, phường; định kỳ báo cáo và kiến nghị UBND thị xã các 

giải pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đồng bộ và có hiệu quả đối với việc thực 
hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 20/8/2022 của UBND tỉnh, thực hiện 

Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình 
hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu 

lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. 

3. Phòng văn hóa và Thông tin 

Chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Thị ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường làm tốt công 
tác thông tin, tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội, phát 

huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp, 
cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu đổi mới mô 

hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. 

 4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ 

đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công văn này. Định kỳ hàng năm, 
gửi báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã (qua Văn phòng HĐND và UBND, 

Phòng Tài chính – Kế hoạch) trước ngày 08/12. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch 
tổng hợp tham mưu UBND thị xã báo cáo kết quả thực hiện vào ngày 10/12 hàng 

năm gửi UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định. 

(Gửi kèm Kế hoạch số số 157/KH-UBND ngày 20/8/2022 của UBND tỉnh  

thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành 
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế 

hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025) 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung cho phù 
hợp với tình hình thực tế thì các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường chủ động 
đề xuất gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp và báo cáo UBND thị xã 

xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 
- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Tĩnh 
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