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UBND huyện Tây Hòa báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 
7 và một số công tác trọng tâm tháng 8 năm 2022, như sau: 

Phần I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ  

TRỌNG TÂM THÁNG 7 NĂM 2022 

 I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp 

- Lúa vụ Hè – Thu năm 2022: Lúa đang giai đoạn đẻ nhánh – cuối đẻ 

nhánh. Nước đủ phục vụ cây lúa phát triển, hiện chưa có diện tích nào bị khô 
hạn. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, thăm đồng, hướng dẫn Nhân dân chăm sóc 

đồng ruộng, diệt chuột và phòng trừ sâu, bệnh hại lúa.  

- Cây trồng khác: Ngô 305 ha, tăng 5,2%; Rau các loại 580 ha, tăng 2,65%;  
Đậu các loại 50,5 ha, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích sắn niên vụ 

2022-2023 trồng 2.863,4 ha, tăng 1,89% so với cùng kỳ năm trước. Cây mía 
niên vụ 2022-2023 diện tích trồng 450 ha, tăng 18,1% so cùng kỳ năm trước. 

Trong đó diện tích trồng mới ước đạt 70 ha. Cây tiêu: 278,6 ha, tăng 3,2% so với 
cùng kỳ năm trước. 

- Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được quan 
tâm chỉ đạo. Kết quả tiêm phòng, lũy kế đến ngày 15/7/2022 cụ thể như sau: 

Vaccine H5N1 tiêm cho gà > 35 ngày tuổi tiêm được 18.200 con; Vắc xin H5N1 
tiêm cho vịt> 35 ngày tuổi được 11.000 con; Tiêm viêm da nổi cục cho bò được 

5.625 con; Tiêm phòng Dại chó 1.160 con. Vắc xin LMLM Type O tiêm cho lợn 
được: 25 con. 

- Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng. Trong 
tháng, Hạt Kiểm lâm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các 

xã có rừng tổ chức tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng 22 lượt; tổ chức đóng 19 bảng 
cấm lửa tại các vùng trọng điểm cháy rừng thuộc các xã: Sơn Thành Tây, Sơn 

Thành Đông và Hòa Mỹ Tây. Qua tuần tra, kiểm tra, bảo vệ rừng, phát hiện 03 
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vụ vi phạm Tàng trữ lâm sản trái pháp luật (Điều 23), tang vật vi phạm: Gỗ hộp 
thông thường 5,364 m3/32 hộp, đang tiếp tục xử lý theo quy định. 

2. Công nghiệp, thương mại và dịch vụ: Hoạt động sản xuất công 
nghiệp, thương mại và dịch vụ trong tháng cơ bản ổn định. Cụ thể:  

- Giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp khu vực ngoài Nhà 

nước (theo giá so sánh năm 2010) được 98 tỷ 485 triệu đồng; ước thực hiện từ 
đầu năm đến cuối tháng 7/2022 được 765 tỷ 611 triệu đồng, tăng 9,6% so cùng 

kỳ năm 2021. 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa được 222 tỷ 300 triệu đồng, tăng 7,7% so với 

cùng kỳ năm 2021; ước thực hiện từ đầu năm đến cuối tháng 7/2022 được 1.538 
tỷ150 triệu đồng, tăng 6,98% so với cùng kỳ năm 2021. 

- Tổng doanh thu hoạt động dịch vụ vận tải được 25 tỷ 900 triệu đồng; 

ước thực hiện từ đầu năm đến cuối tháng 7/2022 được 189 tỷ đồng, tăng 30,8% 
so với cùng kỳ năm 2021. 

3. Thu, chi ngân sách: Trong kỳ, thu ngân sách được 07 tỷ 492 triệu 
đồng, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/7/2022 được 105 tỷ 049 triệu đồng, đạt 

94,5% so với dự toán tỉnh giao, đạt 93,8% dự toán huyện giao; trong đó: trừ thu 
tiền sử dụng đất là 67 tỷ 725,7 triệu đồng thì thu ngân sách trong kỳ được 06 tỷ 

464,9 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/7 được 37 tỷ 323,3 triệu đồng, 
đạt 61% so với dự toán tỉnh giao, đạt 60,2% dự toán huyện giao; Chi ngân sách 

36 tỷ 617 triệu đồng, luỹ kế từ đầu năm đến ngày 15/7/2022 chi ngân sách 280 
tỷ 085,6 triệu đồng, đạt 55,5% so dự toán tỉnh giao, đạt 54,4% so dự toán huyện 
giao. 

4. Về đầu tư xây dựng cơ bản: Khối lượng thực hiện từ ngày 15/6/2022 

đến ngày 15/7/2022 đạt 4 tỷ 700 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm đến ngày 
15/7/2022 đạt 51 tỷ 493 triệu đồng. Giá trị giải ngân từ ngày 15/6/2022 đến ngày 

15/7/2022 là 02 tỷ 901 triệu đồng; lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/7/2022 giải 
ngân 40 tỷ 323,4 triệu đồng, đạt 52,7% kế hoạch vốn tỉnh giao, đạt 52,3% kế 

hoạch vốn huyện giao. 

5. Về quy hoạch, quản lý xây dựng: 

- Trong tháng, ban hành Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án: Du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Lạc Sanh. 
Tổ chức hội nghị lấy kiến góp ý Đồ án quy hoạch quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

khu dân cư thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa (tại các lô đất O1, O2, O4, O5 và  
CX1, CX7). 

- Chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND thị trấn Phú Thứ 
kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trong khu quy hoạch thị trấn Phú Thứ; cấp 04 

giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ theo quy định.  

6. Về thực hiện các nội dung liên quan đến Dự án xây dựng công 
trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn 

qua địa phận huyện Tây Hòa): 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND xã Hòa Bình 1 phối 

hợp Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án 7 khảo sát các tuyến đường dự 
kiến để vận chuyển cát, đá để phục vụ dự án; rà soát, đề xuất kết nối đường địa 
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phương với tuyến cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua địa bàn huyện. Đồng thời, 
tham gia ý kiến vị trí, quy mô, phạm vi giải phóng mặt bằng Trạm dừng nghỉ dự 

án đoạn qua địa bàn huyện Tây Hòa. 

- Dự án Khu tái định cư phục vụ dự án: Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

cùng với Đơn vị tư vấn đo đạc và UBND xã Hòa Bình 1 tiến hành tổ chức đo 
đạc, kiểm kê, kiểm đếm cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án theo đúng quy 

định.  

7. Về thực hiện các nội dung có liên quan đến việc xây dựng thị trấn 
Phú Thứ lên đô thị loại IV và xã Sơn Thành Đông lên đô thị loại V: 

Triển khai thực hiện các nội dung có liên quan theo hướng dẫn của Sở 
Xây dựng về việc hướng dẫn trình tự thủ tục để thực hiện Đề án nâng loại đô thị  

tại Công văn số 1329/SXD-QHKT ngày 18/7/2022 và Đề cương hướng dẫn báo 
cáo của Trung tâm thông tin, hợp tác quốc tế và tư vấn phát triển đô thị thuộc 

Cục phát triển đô thị - Bộ xây dựng. 

8. Về Tài nguyên và môi trường; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

- Triển khai các nhiệm vụ thực hiện Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

huyện Tây Hòa; hoàn chỉnh thủ tục, trình UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi 
trường đề nghị cho phép thực hiện dự án và cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm huyện Tây Hòa và đăng ký danh 
mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 

năm 2013 với 01 dự án với diện tích 0,24ha. 

- Thông báo thu hồi đất để thực hiện 02 dự án với tổng diện tích 

13.694,3m2 với 28 hộ gia đình, cá nhân trong đó: Dự án Đầu tư xây dựng tuyến 

giao thông từ chợ Phú Thứ - Hòa Phong dọc kênh Nam (giai đoạn 1 dài khoảng 

990m; điểm đầu giao nhau với cầu Tổng, Km0+00; điểm cuối giáp cầu qua 

kênh đối diện trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Km0+990) với diện tích 

1.595,6m2, 06 hộ gia đình, cá nhân; Công trình Khép kín khu dân cư cầu Xã 

Mười, địa điểm: Thôn Phú Diễn Ngoài, xã Hòa Đồng với diện tích 12.098,7m2, 

22 hộ gia đình, cá nhân. 
- Báo cáo đề xuất Thường trực Huyện ủy hướng xử lý việc xây dựng tạm 

của hộ ông Lê Tấn Thoại, khu phố Mỹ Lệ Tây, thị trấn Phú Thứ. 

- Việc xử lý khoáng sản (cát) tồn đọng tại khu vực Nam cầu Dinh Ông 

(thuộc xã Hòa Phong) của Công ty TNHH XD-TM Trần Đại: Đã hoàn thành 

việc tháo dỡ nhà điều hành tạm, trạm cân; có văn bản kiến nghị với Sở Tài 

nguyên và Môi trường sớm hoàn thành thủ tục đóng cửa mỏ và yêu cầu Công ty 

khôi phục lại hiện trạng theo Phương án đã cam kết (trong đó có đoạn đường 

tạm). Chỉ đạo phòng TN&MT chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng của 

huyện, UBND xã Hòa Phong xác định vị trí, hiện trạng và yêu cầu Công ty 

TNHH XD-TM Trần Đại di dời khối lượng cát tồn (7.300m3 đã kê khai tại cơ 

quan thuế) đang tập kết tại thửa đất số 109 và đất do UBND xã Hòa Phong quản 

lý trong thời gian 15 ngày; đồng thời, chỉ đạo, UBND xã Hòa Phong cử lực 

lượng theo dõi, giám sát 24/24 trong thời gian Công ty thực hiện việc di dời.  



4 
 

- Về dự án Hồ chứa nước Mỹ Lâm: Đã lập thủ tục đề nghị Sở Tài nguyên 
và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ 
tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Hồ chứa nước 

Mỹ Lâm (Các hạng mục Kênh và đường thi công kết hợp quản lý vận hành và 
dân sinh Cống Phú Thứ). Đồng thời, tổ chức cuộc họp và chỉ đạo giải quyết các 

vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án, yêu 
cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục nỗ lực 

thực hiện và phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ có liên quan đến công tác bồi 
thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án, không để kéo dài. 

- Lập thủ tục đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình 
UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà 

nước thu hồi đất thực hiện các Dự án: Kè chống xói lở bờ sông Ba đoạn qua thị 
trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa; Khép kín khu dân cư từ nhà ông Trương Công 

Bình đến mương Cây Da Bầu Đá (giai đoạn 1), khu phố Phú Thứ, thị trấn Phú 
Thứ (đấu giá); Khép kín khu dân cư từ Siêu thị Hiệp Hòa Bình đến phía Tây 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện. 

9. Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Trong 

tháng, các xã: Hòa Phú, Hòa Mỹ Đông và Hòa Bình 1 được UBND tỉnh công nhận 

xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 (tại các Quyết định số 818, Quyết 

định số 819 và Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh). 

10. Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Ngày 

22/7/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; triển khai công tác phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn năm 2022. 

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI 

1. Về văn hóa, thông tin, tuyên truyền: Tuyên truyền các chủ trương, 

đường lối của Đảng, các sự kiện chính trị đất nước và địa phương; học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các sự kiện, ngày lễ lớn 

của đất nước và địa phương, các chủ trương, giải pháp phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19. Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư 

Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912-09/7/2022); kỷ niệm 75 năm Ngày Thương 
binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)… 

2. Về lao động, người có công và xã hội: 

- Công tác giải quyết chế độ, chính sách cho người có công được quan 
tâm thực hiện kịp thời, đúng quy định. Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội giải quyết 08 hồ sơ mai táng phí và trợ cấp 01 lần cho đối tượng Người 
có công và thân nhân của người có công. Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng 
cho các đối tượng theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính 

phủ, cho 87 trường hợp. Tổ chức đưa đối tượng người có công và thân nhân đi 
điều dưỡng tại tỉnh Lâm đồng, số lượng 17 người. 

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày thương 

binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022); kế hoạch tổ chức gặp mặt người có công 
tiêu biểu; dâng hương tại Bia chiến công Cầu Cháy, xã Hòa Mỹ Đông; thông 

https://ubndtayhoa.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDen_ChiTiet.aspx?t=3&m=240545&tab=3&pg=1&page=3&temp=0
https://ubndtayhoa.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDen_ChiTiet.aspx?t=3&m=240545&tab=3&pg=1&page=3&temp=0


5 
 

báo viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân 75 năm ngày thương binh - liệt sĩ 
(27/7/1947-27/7/2022).  

3. Về y tế: Trong tháng, xuất hiện 01 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 
xã Hòa Mỹ Đông, tính đến ngày 20/7/2022, toàn huyện có 4.627 trường hợp 

dương tính với SARS-CoV-2; điều trị khỏi bệnh 4.619 trường hợp, tử vong 08 
trường hợp. 

- Đã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 được 75.538 mũi 

(chiếm 98,63% dân số từ 18 tuổi trở lên có mặt ở địa phương); tiêm mũi 3 được 
48.493 mũi (chiếm 63,32% dân số từ 18 tuổi trở lên có mặt ở địa phương); tiêm 
mũi 4 được 2.498 mũi (chiếm 3,26% dân số từ 18 tuổi trở lên có mặt ở địa 

phương). Đối với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi (tổng cộng 10.800 trẻ): Đã tiêm mũi 
1: 10.786 trẻ (chiếm 99,79%); mũi 2: 10.238 trẻ (chiếm 94,79%); mũi 3: 710 trẻ 

(chiếm 6,57%). Đối với trẻ em từ 5-11 tuổi (tổng cộng 12.898 trẻ): Đã tiêm mũi 
1: 9.329 trẻ (chiếm 72,32%); mũi 2: 5.411 trẻ (chiếm 41,95%).  

- Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được 

quan tâm. Tập trung chỉ đạo triển khai diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi để 
phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; lũy kế đến ngày 20/7/2022 có 151 ca mắc, 11 

ổ dịch sốt xuất huyết. 

4. Về giáo dục và đào tạo: Tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 

học 2022-2023, kết quả: xét công nhận tốt nghiệp THCS, đạt tỷ lệ 99,9%, bằng 
so với cùng kỳ năm học 2020- 2021. Tăng cường kiểm tra công tác dạy thêm, 

học thêm trên địa bàn huyện. 

IV. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG – AN NINH; THANH TRA; TƯ PHÁP 

1. Công tác quốc phòng – an ninh  

1.1. Công tác Quốc phòng: Tiếp tục duy trì nghiêm kíp trực sẵn sàng 

chiến đấu, tổ chức lực lượng nắm chắc tình hình các xã trọng điểm, các khu vực 
giáp ranh; tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn, không để xảy ra bị động, bất ngờ. 

- Tổ chức diễn tập chiến đấu trong KVPT năm 2022 cho xã Hòa Tân 
Tây, đến nay đã hoàn thành 05/05 xã, kết quả đều đạt loại tốt, đảm bảo theo kế 

hoạch đề ra. Xây dựng kế hoạch diễn tập Chỉ huy – Tham mưu năm 2022 trình 
Bộ CHQS tỉnh phê chuẩn và ý định diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu 

nạn của huyện báo cáo Bộ CHQS tỉnh thẩm định. 

- Củng cố, bổ sung các phương tiện phòng chống tiên tai, tìm kiếm cứu 

nạn; sẵn sàng cơ động xử trí các tình huống. 

- Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP 6 tháng đầu năm 
và triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự 6 tháng cuối năm 2022. 

1.2. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: 

- Phạm pháp hình sự phát hiện 03 vụ (giảm 01 vụ so với tháng trước), 
gồm: 01 vụ cố ý làm hư hỏng tài sản, 01 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 01 vụ 

đánh bạc(1). Thiệt hại do tội phạm gây ra: hư hỏng 03 xe mô tô, 01 xe mô tô bị 
chiếm đoạt; kết quả: Đã điều tra làm rõ 3/3 vụ, đạt tỷ lệ 100%.  

                                                 
(1) 03/3 vụ đều xảy ra thời gian trước, nay qua điều tra xác minh xác định là phạm pháp hình sự. 
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- Tai nạn giao thông xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, 
làm chết 02 người, bị thương 01 người, thiệt hại tài sản khoảng 05 triệu đồng  
(tăng 01 vụ, 02 người chết, 01 người bị thương so với tháng trước); nguyên 

nhân nhận định ban đầu do người điều kiện phương tiện giao thông đi không 
đúng phần đường quy định.  

- Triệt xóa 01 tụ điểm/07 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh bài xì 
dách tại Lễ Lộc Bình, xã Sơn Thành Đông, tạm giữ số tiền 2.500.000 đồng trên 

chiếu bạc, 1.720.000 đồng trên người các đối tượng, 01 xe mô tô và các vật 
dụng dùng để đánh bạc. 

- Tổng số án thụ lý điều tra trong tháng: 17 vụ -16 bị can. Kết quả giải 

quyết xong: 05 vụ - 07 bị can (Chuyển VKS đề nghị truy tố 04 vụ - 07 bị can; 
tạm đình chỉ điều tra: 01 vụ). Phối hợp Phòng PC02 - Công an Tp.Hồ Chí Minh 

bắt 01 đối tượng truy nã về tội giết người (do Công an quận Bình Thạnh, TP. Hồ 
Chí Minh ra quyết định). 

2. Công tác tư pháp; thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Công tác tư pháp, thanh tra được chú trọng, thực hiện theo đúng quy 
định. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định. 

Thực hiện thanh tra đột xuất về hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
năm 2013 cho 45 hộ gia đình cá nhân tại thôn Đá Mài, xã Sơn Thành Tây. Hoàn 
thành việc thanh tra về thu, chi tài chính tại Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, 

giai đoạn năm 2020 – 2021 theo kế hoạch, kết quả: kiến nghị thu hồi số tiền 
350.000 đồng do Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng chi sai quy 

định nộp vào ngân sách nhà nước, đồng thời kiểm điểm Hiệu trưởng, Kế toán về 
những sai sót trong việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Yêu cầu 

UBND xã Hòa Bình 1 báo cáo nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật 
về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND xã Hòa 

Bình 1. 

- Trong tháng, Chủ tịch UBND huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ 03 

đợt. Tiếp nhận 11 đơn phản ánh, kiến nghị(2). Kết quả: đã giao cơ quan, đơn vị 
có liên quan giải quyết 03 đơn, đang trong hạn giải quyết 08 đơn. Lũy kế từ đầu 

năm đến nay UBND huyện tiếp nhận 62 đơn, đã giải quyết 42 đơn, còn lại 20 
đơn trong thời gian giải quyết. 

V. CÔNG TÁC NỘI VỤ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Công tác tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục 
được quan tâm chỉ đạo, thực hiện theo đúng phân cấp. Ban hành 13 quyết định 

thành lập, bổ sung, thay thế, kiện toàn các Hội, Ban, Đoàn công tác giúp UBND 
huyện thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an 

ninh. Báo cáo kết quả rà soát, xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết 
luận số 27-KL/TW ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong 

công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư và 
Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư. Triển khai lấy ý kiến 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện về rà soát, điều chỉnh vị trí việc 
làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

                                                 
(2) Thuộc lĩnh vực đất đai: 08 đơn; bồi thường hỗ trợ: 01 đơn; lĩnh vực khác: 02 đơn  
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nhân dân huyện Tây Hòa. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ quý II/2022 
của các Trưởng phòng cơ quan chuyện môn thuộc UBND huyện. Quyết định 

ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương 
trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính của huyện Tây Hòa. 
Quyết định khen thưởng 13 tập thể, 44 cá nhân thành tích xuất sắc qua 20 năm 

(2002-2022) triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách khác trên địa bàn huyện; khen thưởng 03 tập thể, 02 cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Tây 
Hòa lần thứ V năm 2022. 

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

1. Ưu điểm: 

Trong kỳ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, 
cụ thể hóa kịp thời các văn bản các loại để triển khai thực hiện các ý kiến chỉ 

đạo của Tỉnh, của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về phát triển kinh tế - 
xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Chuẩn bị tốt các nội dung, điều 

kiện tổ chức thăm một số gia đình chính sách, gia đình có công, thương binh, 
bệnh binh nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-

27/7/2022). Tổ chức cuộc họp để nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo tiến độ, giải 
quyết các nội dung có liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ và giải 
phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện...  

2. Hạn chế: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong kỳ vẫn còn một 

số hạn chế cần tập trung khắc phục như: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành việc kiểm tra, hướng 

dẫn và yêu cầu UBND các xã, thị trấn hoàn chỉnh lại báo cáo để tổng hợp, đề 
xuất giải quyết theo quy định. Tuy nhiên, tính đến ngày 20/7/2022 vẫn còn 03 

UBND xã gồm: Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây, Hòa Bình 1 chưa gửi báo cáo 
và 04 UBND xã gồm: Hòa Thịnh, Hòa Tân Tây, Hòa Phong, Hòa Phú gửi báo 

cáo nhưng chưa đạt yêu cầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết các trường 
hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà ở trái phép và sử dụng đất không đúng mục 

đích theo Chỉ thị số 11-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. 

- Trung tâm phát triển quỹ đất đã tham mưu UBND huyện lập thủ tục, 
trình Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể làm căn 
cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Kè chống xói 

lở bờ sông Ba đoạn qua thị trấn Phú Thứ, hạng mục: Đường thi công kết hợp 
quản lý vận hành, dân sinh Cống Phú Thứ và một số tuyến kênh thuộc dự án Hồ 

chứa nước Mỹ Lâm; Tuy nhiên, nhìn chung tiến độ thực hiện công tác bồi 
thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm so với Kết luận của Chủ 

tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 06/2022 (thời gian hoàn thành 
chậm nhất 15/7/2022). 

Phần II 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 8 NĂM 2022 

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ do UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành tỉnh, 

Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch UBND huyện giao; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, 
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Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện 
và phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, hiệu 

quả, đúng tiến độ đề ra; trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn còn nội dung 

chậm tham mưu UBND huyện phải triển khai thực hiện ngay, đảm bảo đúng 
theo quy định; thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch UBND huyện và chế độ thông tin, báo cáo phải đúng thời gian quy 
định đối với các nội dung liên quan đến cơ quan, đơn vị mình. 

Tiếp tục phối hợp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện các thủ 
tục hồ sơ của các công trình xây dựng cơ bản, nhất là các dự án khép kín khu 

dân cư nông thôn trên địa bàn huyện. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã tiếp tục thực 
hiện các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Hướng dẫn 
UBND các xã Hòa Phú, Hòa Mỹ Đông và Hòa Bình 1 tổ chức Lễ công bố đạt 

chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2021. 

- Hướng dẫn Nhân dân chăm sóc tốt lúa vụ Hè – Thu, theo dõi tình hình 
sâu, bệnh hại lúa. Tăng cường kiểm tra theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh 

nhất là bệnh LMLM gia súc, bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò, bệnh dịch tả lợn 
Châu phi, cúm gia cầm, hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên vệ sinh, tiêu 

độc, khử trùng chuồng trại và môi trường chăn nuôi hạn chế dịch bệnh lây lan.  

- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. Chủ động triển khai phương 

án chống hạn, phòng, chống cháy rừng. 

3. Hạt Kiểm lâm huyện: Tham mưu UBND huyện phối hợp với các lực 
lượng chức năng, UBND các xã có rừng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra, 

bảo vệ rừng, phòng, chữa cháy rừng; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm việc 
khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản và động vật hoang dã trái pháp luật. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Theo dõi, kiểm tra chất lượng các dự án, 
công trình, đảm bảo an toàn chất lượng và tiến độ yêu cầu. Tăng cường quản lý 

nhà nước về quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, kịp thời chấn chỉnh, 
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.  

- Kiểm tra nội dung chỉnh sửa Đồ án quy hoạch quy hoạch chi tiết tỷ lệ 
1/500 khu dân cư thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa (tại các lô đất O1, O2, O4, 

O5 và  CX1, CX7), tham mưu UBND huyện lấy ý kiến trình Sở Xây dựng theo 
quy định. 

- Tổng hợp ý kiến các cơ quan, đơn vị huyện, UBND huyện, Huyện ủy về 

Đồ án quy hoạch chung xã Hòa Đồng trước khi trình Sở Xây dựng. 

-  Tham mưu UBND huyện lấy ý kiến Sở Xây dựng: nhiệm vụ quy hoạch 

chung xã Sơn Thành Tây, nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: 
Khu dân cư N44 thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa. 

- Tham gia cùng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tổ chức 

nghiệm thu đưa vào sử dụng 02 công trình: Nâng cấp đường vào công trình kết 
hợp quản lý vận hành dân sinh – dự án Hồ chứa nước Mỹ Lâm đoạn từ Km0 đến 
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Km3+060; Đường NB2-1 (theo quy hoạch thị trấn Phú Thứ); giai đoạn 1: Đoạn 
từ QL 29 đến đường ĐT 1-1. 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí, tiêu 
chuẩn liên quan đến xây dựng thị trấn Phú Thứ đạt đô thị loại IV trước năm 

2025; Xây dựng xã Sơn Thành Đông lên thị trấn trước năm 2025 (Theo văn bản 
hướng dẫn của Sở Xây dựng và Đề cương hướng dẫn báo cáo của Trung tâm 

thông tin, hợp tác quốc tế và tư vấn phát triển đô thị thuộc Cục phát triển đô thị - 
Bộ xây dựng). 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ban chỉ 
đạo tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến Dự án xây dựng công trình 

đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa phận 
huyện Tây Hòa (định kỳ thứ 5 hàng tuần báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện các 

nhiệm vụ được giao cho Trưởng ban, Phó Trưởng ban Chỉ đạo biết, chỉ đạo).  

- Báo cáo kết quả cung cấp thông tin, khó khăn vướng mắc về các mỏ 
VLXD liên quan đến nhu cầu mà BQLDA 7 yêu cầu tại Công văn số 

271/UBND-ĐTXD ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phối hợp 
giải quyết các vướng mắc về GPMB và các mỏ VLXD phục vụ dự án đầu tư xây 

dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam. 

- Tiếp tục kiểm tra tuyến đường ĐH.84 (Sơn Thành Đông – cầu Bến Mít) 

có kế hoạch chặt bỏ cây keo lá tràm nằm dọc hai bên làm mất an toàn giao 
thông. 

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch: 

- Tham mưu UBND huyện đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách đảm bảo chỉ 
tiêu dự toán năm 2022; điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả 

theo dự toán giao, đảm bảo chi đúng, chi đủ, hiệu quả. 

- Tiếp tục tập trung kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện các nội 
dung liên quan đến các dự án khép kín khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện 
đúng theo quy định, tiến độ đề ra. 

6. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, các Chủ đầu tư: Rà soát, 

đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn huyện theo đúng 
quy định; hoàn tất các hồ sơ đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng trình phê 

duyệt quyết toán; kịp thời giải ngân khối lượng hoàn thành theo quy định. 

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Tiếp tục chủ động, hướng dẫn, giải quyết các trường hợp lấn, chiếm đất 
đai, xây dựng nhà ở trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn 

huyện theo Chỉ thị số 11-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, Kế hoạch số 
59/KH-UBND ngày 12/3/2021 của UBND huyện. Tăng cường công tác quản lý 

đất đai, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.  

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, UBND xã Hòa Phong tập 
trung giải quyết dứt điểm việc di dời khoáng sản cát (đã kê khai tại cơ quan 

Thuế) của Công ty TNHH XD-TM Trần Đại. Tăng cường công tác quản lý nhà 
nước tài nguyên, khoáng sản, nhất là khoáng sản cát tại khu vực dọc Sông Ba. 
Thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản và xử lý 

nghiêm các trường hợp khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép theo quy định. 
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8. Trung tâm Phát triển quỹ đất:  

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng của huyện, UBND cấp xã có 

liên quan tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan đến bồi thường, giải 
phóng mặt bằng: Công trình đường ĐT1-1 đối với hộ bà Phạm Thị Nương; giải 
quyết các vướng mắc dự án Hồ chứa nước Mỹ Lâm và các công trình, dự án 

khác trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND xã Hòa Bình 1 tiếp tục 
kiểm đếm khối lượng còn lại và sớm hoàn tất công tác xét nguồn gốc đất, để có 

cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và công khai, trình thẩm định phê duyệt 
đúng theo quy định. Tiến hành tổ chức kiểm đếm đất đai, cây cối hoa màu bị ảnh 

hưởng bởi phạm vi cầu vượt tại ĐT 645 đoạn từ Km31+270 khi đơn vị đo đạc 
quy chủ xong. 

- Chủ động hoàn chỉnh phương án, trình Hội đồng thẩm định Phê duyệt 
Phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi: dự án kè 

chống xói lở bờ Sông Ba đoạn qua thị trấn Phú Thứ; Kè chống xói lở bờ hữu 
Sông Bánh Lái và bờ hữu Sông Trong, xã Hòa Thịnh; dự án Hồ chứa nước Mỹ 

Lâm, đảm bảo sau khi UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể có thể áp giá, thực 
hiện ngay các bước thủ tục bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm kê và lập phương án bồi thường, hỗ trợ 
dự án: San lắp mặt bằng, đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để bán đấu giá đât 

dọc 2 bên đường Nội thị NB2 nối dài (giai đoạn 1) đoạn từ Km38+450 (Quốc lộ 
29) đến Km3 (tuyến đường Phú Thứ-Hòa Thịnh); Dự án Đầu tư xây dựng tuyến 

giao thông từ Chợ Phú Thứ-Hòa Phong dọc kênh Nam (giai đoạn 1 dài khoảng 
990m; điểm đầu giao nhau với cầu Tổng, Km 0+00 điểm cuối giáp cầu qua kênh 

đối diện trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Km0+990). 

9. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh 
huyện: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền 
đảm bảo chính xác, kịp thời, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

* Phòng Văn hóa và Thông tin: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị liên quan tham mưu Ban Biên soạn tổ chức Hội thảo Địa chí huyện Tây Hòa.  

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chủ động tham mưu đề xuất trong việc 
củng cố, kiện toàn cán bộ lãnh đạo quản lý trường học đảm bảo đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ. Tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn hè năm 2022 và 

chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới 2022-2023.  

Chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc thực hiện nghiêm Công văn 
số 1218/UBND-GD&ĐT ngày 22/7/2022 của UBND huyện về việc chấn 

chỉnh thực hiện các khoản thu khi tuyển sinh đầu cấp và chuẩn bị điều kiện cơ 
sở vật chất, thiết bị cho năm học mới 2022-2023. 

11. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: Triển khai thực hiện tốt 
công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, chính sách an sinh xã hội, 

người có công, bảo trợ xã hội, công tác trẻ em, bình đẳng giới; công tác phòng, 
chống đuối nước ở trẻ em. 

Chủ động tốt các nội dung triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo giai đoạn 2022 – 2025. 
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12. Trung tâm Y tế huyện: Tiếp tục thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh 

và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 
tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo đúng quy định. 

13. Thanh tra huyện: Thực hiện tốt công tác thanh tra theo kế hoạch. 

Tiếp tục thanh tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2013 cho 
45 hộ gia đình, cá nhân tại thôn Đá Mài, xã Sơn Thành Tây theo Quyết định số 

1424/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện. Tham mưu 
UBND huyện ban hành Quyết định thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về 

tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND xã Hòa 
Bình 1. Giải quyết các vụ việc do UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND huyện giao theo đúng quy định. 

14. Công an huyện: Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và phòng chống các loại 

tội phạm. Tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao 
thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy; đẩy mạnh công tác phòng, 

chống cháy, nổ.  

15. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Duy trì nghiêm kíp trực sẵn sàng chiến 
đấu từ huyện đến xã, thị trấn; tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn, không để xảy 

ra bị động, bất ngờ trên địa bàn huyện. Kiểm tra, bổ sung phương tiện vật chất 
cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tham mưu chuẩn bị 

tốt các điều kiện phục vụ cho diễn tập phòng, chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn 
theo kế hoạch. 

Tham mưu Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo thực hiện chặt chẽ các bước 

quy trình công tác tuyển quân năm 2023. 

16. Phòng Nội vụ huyện: 

- Tiếp tục tham mưu UBND huyện thành lập, bổ sung, thay thế, kiện toàn 
các Hội, Ban, Đoàn công tác giúp UBND huyện thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt công tác sắp xếp, 
bố trí cán bộ quản lý trường học đảm bảo đúng, đủ số lượng theo quy định; kịp 

thời giải quyết chế độ, chính sách cho CBCCVC theo đúng quy định.  

- Tăng cường kiểm tra đột xuất tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương 
hành chính theo Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh về tăng cường 
trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và nâng cao kỷ cương, 

kỷ luật trong các cơ quan nhà nước các cấp. 

- Tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện tốt các giải pháp khắc 
phục những hạn chế, khuyết điểm và nâng cao chất lượng công tác CCHC năm 

2022; chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, các cơ quan, đơn vị 
có liên quan xây dựng Kế hoạch bố trí trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của UBND huyện, UBND cấp xã đảm bảo trong khả năng cân đối 
ngân sách của huyện. 
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Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 và một 

số công tác trọng tâm tháng 8 năm 2022./. 

Nơi nhận:                                                                      

- Như trên; 

- TT. HĐND huyện; 

- Ủy viên UBND huyện;                      

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị Trung ương,  

tỉnh đóng trên địa bàn huyện có liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Hệ thống điều hành gửi, nhận văn bản của huyện;           

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mai Ne 
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