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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Kết luận số 185-KL/TU ngày 01/3/2022 của Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ Phú Yên tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Hòa

Thực hiện Kết luận số 185-KL/TU, ngày 01/3/2022 của Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ Phú Yên tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy; UBND huyện
xây dựng Kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: Tập trung lãnh đao, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả
Kết luận số 185-KL/TU ngày 01/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên
tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh
tế - xã hội; tăng cường và giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.
2. Yêu cầu:
- Nắm chắc quan điểm, định hướng phát triển theo sự chỉ đạo của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện; việc triển khai thực hiện đảm bảo
nghiêm túc, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của huyện.
- Việc tổ chức thực hiện phải đồng bộ với việc triển khai thực hiện các
chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện
thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII.
- Các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn trên cơ sở chức năng
nhiệm vụ được phân công, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức,
viên chức trước hết là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực
hiện. Quá trình tổ chức thực hiện phải tập trung ưu tiên công tác lãnh đạo, chỉ
đạo, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, kịp thời điều chỉnh, hoặc đề nghị
cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Nhiệm vụ chung: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND
huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao,
phối hợp triển khai thực hiện, cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo tại kế hoạch này
đảm bảo tính đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả với các chương trình hành động, các
nghị quyết của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, của UBND huyện trong
việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, gắn với triển khai hiệu quả các chương trình, kế
hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 của cơ quan,
đơn vị mình.
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2. Nhiệm vụ cụ thể:
2.1. Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19:
Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị
có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:
- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ,
Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, đảm
bảo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ,
Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch số
231/KH-UBND ngày 19/11/2021 của UBND huyện về thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tây Hòa; bảo vệ tối
đa sức khỏe, tính mạng của người dân; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội;
bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt
của các cấp ủy, sự điều hành của chính quyền; Tiếp tục huy động sức mạnh của cả
hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Giữ vững tình hình an
ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho Nhân dân trong mọi tình huống.
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các
đối tượng, đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả, đúng quy định. Tiếp tục rà
soát, kịp thời đề xuất Sở Y tế phân bổ đầy đủ, kịp thời các thiết bị, vật tư, hóa
chất, sinh phẩm, thuốc men… đảm bảo chủ động trong công tác phòng, chống
dịch Covid-19.
2.2. Về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, huy động nguồn lực, xây
dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện
Giao Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp các cơ
quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện:
- Về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội: Phối hợp với các Sở, ngành
chức năng của tỉnh cung cấp các số liệu trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Phú Yên
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thực hiện tốt việc triển khai chuyên
đề tích hợp của huyện trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến
năm 2050 khi Tỉnh ban hành để có định hướng xây dựng kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm phù hợp với thực tiễn trên địa bàn huyện.
- Về huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội huyện:
Thường xuyên phối hợp, đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, triển khai các dự án, đảm bảo
chặt chẽ, đúng quy định; đồng thời kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai,
vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai, vi phạm cam kết đầu tư.... Nâng cao chất
lượng công tác thẩm định, đánh giá nhà đầu tư, đảm bảo lựa chọn được nhà đầu
tư thực sự có năng lực.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo môi trường đầu tư thông thoáng,
thuận lợi, đảm bảo mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được tự do
kinh doanh các lĩnh vực theo quy định của pháp luật. Tạo điều kiện phát triển
mạnh kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế huyện.
Khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp. Thực hiện
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đồng bộ, hiệu quả các chính sách, giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ
và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp. Tham mưu UBND huyện tạo điều kiện cho
các nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục hồ sơ để triển khai thực hiện dự án Khu phố
chợ thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa; Dự án khu phố Phú Thứ (phía Tây Nam
đường NB2 nối dài); Khu phố chợ thị trấn Phú Thứ (phía Tây); Khu dân cư thị
trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa (tại các lô O1, O2, O4, O5 và CX1, CX7); Khu
dân cư dọc kè sông Ba.
Phối hợp với các Sở, ngành chức năng của tỉnh trong kêu gọi, thu hút các
dự án đầu tư vào huyện, như: các dự án sản xuất, chế biến sản phẩm nông - lâm
sản; thu hút các dự án phát triển du lịch các di tích, thắng cảnh và các làng nghề
truyền thống trên địa bàn huyện. Chủ động phối hợp các ngành chức năng của
tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, lợi thế của
huyện. Tăng cường công tác phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều
kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và các nhà
đầu tư triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn.
Tăng cường sự liên kết phát triển với các huyện trong và ngoài tỉnh.
Nghiên cứu phát huy lợi thế dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi qua
huyện trong thời gian đến; nghiên cứu chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để thu hút
đầu tư phát triển.
- Về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội:
Triển khai thực hiện đầu tư hoàn thiện các tuyến giao thông quan trọng có
ý nghĩa về kinh tế, dân sinh như: Đường NB2 nối dài; tuyến giao thông từ ngã
ba (đường dẫn cầu Dinh Ông QL29) đến các xã phía Nam và đấu nối vào Tuyến
đường cơ động quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, tránh lũ, cứu hộ,
cứu nạn Đông Hòa - Tây Hòa tại Núi Lá, xã Hòa Mỹ Tây; tuyến từ Hòa Phong
đến Hòa Mỹ Tây; tuyến giao thông từ Chợ Phú Thứ - Hòa Phong dọc Kênh
Nam... Đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư Dự án Kè chống sạt lở dọc sông Ba kết
hợp phát triển hạ tầng đô thị ven sông từ Nam cầu Dinh Ông (xã Hòa Phong)
đến thị trấn Phú Thứ và xã Hoà Bình 1, kết nối với đô thị bờ Bắc thuộc huyện
Phú Hoà. Tiếp tục kiến nghị Trung ương, tỉnh hỗ trợ nguồn vốn để sớm triển
khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện: Công viên văn hóa di
tích lịch sử chiến thắng đường 5; Tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn qua các
huyện, thành phố: Tây Hòa, Phú Hòa, Tuy Hòa và Tuy An (giai đoạn 2); nâng
cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 29 đoạn qua địa bàn huyện; cầu nối liền đoạn cuối
tuyến đường nội thị Trung tâm thị trấn Phú Thứ với tuyến đường ĐH25 của
huyện Phú Hòa; Bến xe huyện...
2.3. Về cơ cấu lại ngành nông nghiệp
Giao Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ
quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện:
- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án của tỉnh về cơ cấu lại ngành nông
nghiệp trên địa bàn huyện theo hướng lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm; nghiên
cứu chuyển đổi một số diện tích lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có giá trị
kinh tế cao hơn, chú trọng phát triển các sản phẩm đặc sản của địa phương theo
Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã phê duyệt. Quy hoạch hình thành vùng
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cây ăn quả có giá trị kinh tế cao: Bơ, cam, bưởi, sầu riêng... ở khu vực các xã
Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây và Hòa Mỹ Tây. Đầu tư nâng cao chất lượng
sản phẩm gạo chất lượng cao Tây Hòa…
- Thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực chăn nuôi theo lợi thế của huyện; khuyến
khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư chăn nuôi theo mô hình
trang trại áp dụng phương thức nuôi công nghiệp, quy mô lớn đối với các sản
phẩm chủ lực của huyện; đồng thời duy trì và phát triển chăn nuôi nông hộ theo
phương thức chăn nuôi hữu cơ, sinh thái. Tăng cường công tác giám sát và kiểm
soát dịch bệnh, vệ sinh thú y đạt hiệu quả; quản lý chặt chẽ việc sử dụng thuốc
thú y theo quy định.
- Thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi nông nghiệp số;
triển khai các giải pháp để tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.
2.4. Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới
Giao Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ
quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện:
- Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã duy trì, giữ vững và nâng cao
chất lượng các tiêu chí nông thôn mới (duy trì và giữ vững 10/10 xã đạt chuẩn
NTM, 04 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 02 Khu dân cư kiểu mẫu). Tiếp tục kiểm
tra, hướng dẫn các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn
mới kiểu mẫu và xây dựng vườn mẫu nông thôn mới năm 2022 đảm bảo theo kế
hoạch (Phấn đấu xây dựng 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm: Xã
Hòa Mỹ Đông, xã Hòa Bình 1, xã Hòa Phú; 03 khu dân cư NTM kiểu mẫu,
gồm: Thôn Quảng Mỹ (xã Hòa Mỹ Tây), thôn Mỹ Thạnh Trung 1 (xã Hòa
Phong), thôn Mỹ Thuận Trong (xã Hòa Đồng); 06 vườn mẫu nông thôn mới.
- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã: Hòa Bình 1, Hòa Phú và Hòa Mỹ
Đông triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến việc xây dựng xã đạt
chuẩn nông thôn mới nâng cao, đảm bảo hoàn thành trong năm 2022.
2.5. Về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn:
Giao Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ
quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện:
Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống thiên tai, nhất là vào mùa mưa
bão. Chủ động rà soát kế hoạch để bổ sung nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực
tế; theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thiên tai, kịp thời triển khai các phương án
ứng phó khi có tình huống xảy ra. Kịp thời kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ huy;
Đội xung kích phòng chống thiên tai khu vực trụ sở Huyện ủy, HĐND&UBND
huyện và UBMTTQ Việt Nam huyện để sẵn sàng xử trí khi có tình huống xảy ra.
2.6. Phấn đấu đưa thị trấn Phú Thứ đạt đô thị loại IV và xã Sơn
Thành Đông lên thị trấn trước năm 2025
- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Cơ quan thường trực của Ban chỉ
đạo) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị huyện, UBND thị trấn Phú
Thứ, UBND xã Sơn Thành Đông: Tham mưu Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện
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các phần việc có liên quan đến xây dựng thị trấn Phú Thứ đạt đô thị loại IV và xã
Sơn Thành Đông lên thị trấn trước năm 2025 theo kế hoạch.
- Giao Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thứ, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành
Đông: Theo chức năng, nhiệm vụ chủ động chỉ đạo, triển khai thực hiện những
nhiệm vụ có liên quan đến việc xây dựng thị trấn Phú Thứ đạt đô thị loại IV và xã
Sơn Thành Đông lên thị trấn; tranh thủ ý kiến hướng dẫn của ngành chuyên môn
cấp trên đối với những nội dung, tiêu chí chưa đạt, còn khó khăn, vướng mắc,
đảm bảo theo kế hoạch đề ra.
2.7. Về quản lý đô thị trật tự xây dựng đô thị thị trấn Phú Thứ
Giao Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chủ tịch UBND thị trấn Phú
Thứ theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện:
- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng, hoạt động xây
dựng, quản lý bảo vệ mốc giới theo Đồ án quy hoạch được duyệt. Thực hiện tốt
việc thẩm định, kiểm tra thực địa trước khi cấp phép xây dựng công trình, nhà ở,
cung cấp thông tin quy hoạch để tổ chức, cá nhân biết thực hiện.
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến nhân
dân các quy định về quản lý trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng; góp phần nâng
cao nhận thức, ý thức của nhân dân trong việc chấp hành các quy định về xin
phép xây dựng, trật tự xây dựng.
- Định kỳ tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nhân dân các bước lập hồ sơ, thủ tục
về xin phép xây dựng, giúp nhân dân tiếp cận, hiểu và nắm rõ các quy định về xin
phép xây dựng. Góp phần hạn chế tình trạng xây dựng trái phép, không có giấy
phép xây dựng, sai phép hoặc không đúng theo đồ án quy hoạch xây dựng được
duyệt.
- Tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản ngăn chặn, yêu cầu tổ
chức, cá nhân ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng;
nhắc nhở tạm dừng thi công và hoàn tất các thủ tục xin phép theo quy định; Kịp
thời báo cáo, tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cố ý không chấp
hành theo yêu cầu.
2.8. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Hồ chứa nước Mỹ
Lâm và trong khu quy hoạch Trung tâm thị trấn Phú Thứ.
- Giao Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với
phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Hòa Thịnh tham mưu UBND
huyện: Chủ động giải quyết và phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc
trong công tác bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp nằm trong phạm vi bị
bị ảnh hưởng của dự án; đối với phần diện tích nằm trong phạm vi thu hồi đất
tạm thời hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất thì không thực hiện bồi thường,
giải phóng mặt bằng và phải thông báo cho hộ dân biết.
- Giao Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với
Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND thị trấn Phú Thứ tham mưu UBND
huyện:
+ Đối với công trình: Đường nội thị ĐT 1-1 (đoạn từ Đường NB 2 đến NB
2-2): Tập trung giải quyết vướng mắc có liên quan đến hộ bà Lê Thị Diệp và bà
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Phạm Thị Nương bị ảnh hưởng bởi công trình đường ĐT1-1, để sớm triển khai
các công trình đường giao thông, giúp thông thương, phát triển kinh tế của khu
vực; thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 30/6/2022.
+ Đối với công trình Khu tái định cư thị trấn Phú Thứ (giai đoạn 1): Phòng
Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các cơ
quan, đơn vị có liên quan củng cố đầy đủ hồ sơ pháp lý, tham mưu UBND huyện
ban hành quyết định cưỡng chế các trường hợp (hộ: bà Lê Thị Diệp, ông Lê Văn
Ninh (Minh), ông Huỳnh Xuân Hiệp và bà Phạm Thị Nương (sau khi cưỡng chế
xong đối với hộ bà Lê Thị Diệp và hộ bà Phạm Thị Nương)). Sau khi hoàn tất hồ
sơ, thủ tục có liên quan, tham mưu UBND huyện tổ chức cưỡng chế thu hồi đất
đối với các trường hợp nêu trên theo đúng quy định.
2.9. Dự án xây dựng công trình cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn huyện
- Giao Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với các cơ
quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu UBND huyện lựa chọn, chỉ định
đơn vị tư vấn đo đạc thửa đất đoạn qua địa phận huyện Tây Hòa; tổ chức kiểm kê,
kiểm đếm, áp giá, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực
hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đúng theo quy định.
- Giao Hội đồng thẩm định phương án về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
huyện tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, trình
UBND huyện phê duyệt theo quy định.
- Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chủ trì, phối
hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND xã Hòa Bình 1 khẩn trương lập
thủ tục đầu tư các khu đất tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải
phóng mặt bằng (nếu có) đúng theo quy định.
- Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng (Cơ quan thường trực của Ban chỉ
đạo) thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ có
liên quan đến dự án.
2.10. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản,
môi trường
Giao Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các
xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ:
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. Tập trung hướng dẫn
các xã, thị trấn 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 11CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, đảm bảo theo kế hoạch đề ra.
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND cấp xã có liên quan
tập trung giải quyết các vướng mắc có liên quan đến đất đai, giải phóng mặt
bằng phục vụ triển khai các công trình, dự án trên địa bàn huyện, nhất là các
công trình, dự án trong khu quy hoạch trung tâm thị trấn Phú Thứ, dự án đường
NB2 nối dài, dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025
(đoạn qua địa phận huyện Tây Hòa),…
- Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên
địa bàn; chỉ đạo tổ kiểm tra liên ngành huyện, cấp xã tăng cường công tác kiểm
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tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi thăm dò, khai thác, chế biến, thu mua,
vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn theo thẩm quyền. Phối hợp với các
ngành chức năng trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung quy
định trong giấy phép hoạt động khoáng sản; giám sát việc thực hiện môi trường
khi đóng cửa mỏ.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết chính sách, pháp
luật về khoáng sản cho doanh nghiệp và nhân dân, nhằm nâng cao ý thức, trách
nhiệm về bảo vệ và tiết kiệm tài nguyên để thực hiện tốt quy định của pháp luật
về khoáng sản; vận động nhân dân tích cực đấu tranh với các hoạt động trái phép
trong khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản.
- Rà soát, kiểm tra các khu vực có trữ lượng khoáng sản khai thác khoáng
sản làm VLXD thông thường trình cơ quan có thẩm quyền để đưa vào khu vực
đấu giá quyền khai thác khoáng sản và không đấu giá khoáng sản. Phối hợp với
Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục liên quan hồ sơ xin cấp giấy
phép, gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường đối với
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu khai thác trên địa bàn huyện.
2.11. Công tác quản lý, bảo vệ rừng
Giao Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt Kiểm lâm, UBND các
xã có rừng theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ
rừng, phát triển rừng bằng nhiều hình thức phong phú về nội dung, phù hợp với
từng địa bàn xã và đối tượng được tuyên truyền, phổ biến để nhân dân nhận thức
rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng.
- Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với UBND các xã có rừng và chủ rừng
tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng, kiểm tra nương rẫy tại những khu
vực trọng điểm trên địa bàn do mình phụ trách; kiểm tra, kiểm soát lâm sản các
tuyến giao thông nội bộ trên địa bàn xã.
- Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân thực hiện tốt các quy định tại Thông tư
số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 Quy định về các biện pháp lâm
sinh; Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 Quy định danh mục
loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây lâm
nghiệp.
- Tổ chức thực hiện tốt Phương án PCCCR; chú trọng thực hiện các biện
pháp phòng cháy; phát hiện kịp thời, tổ chức chữa cháy rừng theo phương châm
‘‘4 tại chỗ”; kịp thời thông tin cảnh báo cháy rừng; huy động lực lượng, phối
hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương dập lửa khi có cháy rừng xảy ra; đảm
bảo an toàn về người và tài sản khi chữa cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại do
cháy rừng gây ra. Thực hiện tốt công tác điều tra, xác minh truy tìm nguyên
nhân, đối tượng vi phạm trong các vụ việc có dấu hiệu tội phạm để xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật; coi trọng việc nắm bắt tin báo, tố giác những hành
vi vi phạm của tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR.
- Tổ chức tuần tra, kiểm tra vùng rừng giáp ranh giữa huyện với các
huyện trên địa bàn tỉnh; vùng rừng giáp ranh giữa huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh
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Hòa với huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi
phạm luật lâm nghiệp; kiểm tra, soát lâm sản trên tuyến Quốc lộ 29 khi nhận
được tin báo của nhân dân, đồng thời thiết lập có hiệu quả các đường dây nóng
tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm để chủ động phối hợp với chính quyền địa
phương, các ngành chức năng, các đơn vị chủ rừng, kịp thời kiểm tra, truy quét,
bắt giữ, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm những cán
bộ, công chức không làm hết chức trách nhiệm vụ được giao hoặc có biểu hiện
thông đồng, bao che, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm.
2.12. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm lo các đối tượng
chính sách, người có công
Giao Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp
các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện:
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông
thôn gắn với nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động. Khuyến khích người
sử dụng lao động tham gia vào quá trình giáo dục nghề nghiệp. Khuyến khích,
tạo điều kiện để người lao động được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp
đồng. Triển khai thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động theo
quy định; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hỗ trợ tạo việc làm, tham
gia thị trường lao động cho một số nhóm đối tượng đặc thù như: người có công
với cách mạng và thân nhân của họ; người khuyết tật; lao động là hộ nghèo, cận
nghèo; lao động là dân tộc thiểu số; lao động bị thu hồi đất canh tác; học sinh,
sinh viên mới tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở giáo dục
nghề nghiệp,…
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; huy động, lồng ghép các nguồn lực hợp
pháp cho công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện đồng bộ, có
hiệu quả kế hoạch giảm nghèo bền vững hằng năm; trong đó, tập trung nguồn
lực hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để phát triển
sản xuất, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách
về đời sống và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Nâng cao nhận thức, khắc
phục căn bản tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước của một bộ phận người
nghèo, người cận nghèo. Đẩy mạnh phong trào toàn xã hội giúp đỡ người nghèo,
các đối tượng yếu thế trong xã hội; tiếp tục gắn công tác hỗ trợ vốn vay tín dụng
với việc hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững tạo
thuận lợi cho hộ nghèo phát triển sản xuất, ổn định thu nhập và hướng đến giảm
nghèo theo hướng bền vững.
- Triển khai kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công với cách
mạng theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của
Chính phủ; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội thực hiện công
tác đối với người có công. Triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục phong
trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với
cách mạng”, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; tiếp tục duy trì các hoạt động ý
nghĩa như: tặng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, nhận chăm sóc phụng
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dưỡng suốt đời các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nhận đỡ đầu con em gia đình
thương binh, liệt sĩ trong học tập…
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Người cao tuổi, Luật
Người khuyết tật và các chính sách an sinh xã hội khác. Đảm bảo 100% đối
tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hưởng chính sách bảo trợ được nhận trợ cấp xã
hội hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021
của Chính phủ. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động và kết nối các tổ
chức, cá nhân phát động phong trào tương thân, tương ái; mở rộng sự tham gia
hỗ trợ của cộng đồng, bảo đảm người dân bị thiệt hại khi gặp rủi ro do thiên tai
được hỗ trợ, ổn định cuộc sống; khuyến khích sự tham gia xã hội hóa của các tổ
chức, cá nhân chăm sóc người cao tuổi, trẻ em mồ côi, người khuyết tật,...
2.13. Về giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục
Giao Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan,
đơn vị, UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện:
- Tăng cường công tác lãnh đạo việc thực hiện đổi mới công tác quản lý
giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức
và kỹ năng môn học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về đánh giá học sinh. Thường xuyên quan tâm giúp đỡ tư vấn, hướng dẫn các
trường có chất lượng giáo dục còn thấp. Hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật
chất các trường học trên địa bàn huyện trong kế hoạch đầu tư công đảm bảo đạt
chuẩn theo lộ trình xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
- Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường trong huyện nâng cao hiệu quả, hiệu lực
quản lý, tích cực tham mưu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường, phối
hợp với hội cha mẹ học sinh, các đoàn thể trong và ngoài nhà trường đẩy mạnh
công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường các nguồn lực xây dựng cơ sở vật
chất cho nhà trường, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa nhà trường - gia đình và
xã hội để cùng phối hợp giáo dục đạo đức học sinh, huy động học sinh bỏ học ra
lớp, cùng chăm lo cho việc phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên cho
cán bộ quản lý, giáo viên. Hằng năm rà soát, bố trí, sắp xếp giáo viên, nhân viên
đảm bảo giữa các trường. Có kế hoạch tuyển dụng, hợp đồng giáo viên, nhân
viên để đảm bảo đủ theo quy định, bổ nhiệm đủ cán bộ quản lý cho các trường
còn thiếu. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giáo dục tại các cơ sở giáo
dục ngoài công lập trên địa bàn huyện; chú trọng chất lượng ngoại ngữ, tin học,
giáo dục thể chất, giáo dục kỹ năng sống.
- Đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập, dòng họ khuyến học, địa
phương khuyến học, từng bước nâng cao dân trí, nâng cao chuẩn biết chữ cho độ
tuổi 15 - 60 theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ và
Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Triển khai thực hiện tốt Kế
hoạch số 206/KH-UBND ngày 18/10/2022 của UBND huyện về việc thực hiện Đề án
“Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Tây Hòa.
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2.14. Về giải pháp nâng cao chất lượng y tế
Giao Giám đốc Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan,
đơn vị, UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện:
- Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng
công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và chất lượng dịch vụ y tế.
Nâng cao chất lượng tiêm chủng, khám, chữa bệnh, tăng mức hài lòng của người
dân. Tiếp tục đổi mới toàn diện thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ, công
chức, viên chức ngành y tế, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Đẩy mạnh
hơn nữa công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho tuyến cơ
sở. Làm tốt công tác y tế dự phòng, chủ động dự báo, phát hiện sớm, khống chế
kịp thời dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, nhất là
dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục triển khai Kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19
hiệu quả, an toàn, công khai, để đạt miễn dịch cộng đồng.
- Nâng cao chất lượng dân số và giảm mất cân bằng giới tính khi sinh,
duy trì vững chắc mức sinh thay thế theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh phòng
chống suy dinh dưỡng ở trẻ em. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phổ biến
kiến thức về chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, an toàn thực phẩm; chú trọng đến
đối tượng là hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ. Tăng cường công tác
kiểm tra, hậu kiểm vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở kinh doanh trên địa bàn
huyện bảo đảm đồng bộ và hiệu quả.
- Rà soát, kiến nghị Sở Y tế kịp thời kiện toàn, bổ sung Lãnh đạo Trung
tâm Y tế, Trưởng, Phó các Trạm y tế cấp xã, đảm bảo đủ số lượng để thực hiện
nhiệm vụ.
2.15. Về tổ chức tốt diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các xã theo quy
định; công tác diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn
- Giao cơ quan Quân sự huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị,
UBND các xã có liên quan tham mưu UBND huyện: Chuẩn bị tốt các nội dụng,
tổ chức tốt diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các xã: Hòa Phong, Hòa Mỹ Đông,
Hòa Tân Tây, Hòa Đồng, Hòa Mỹ Tây theo quy định. Tập trung xây dựng khu
vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu
tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch,
bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống. Thực hiện hiệu
quả Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; xây dựng lực
lượng dân quân tự vệ đảm bảo số lượng và chất lượng. Giao quân đạt 100% chỉ
tiêu, đảm bảo chất lượng.
- Giao Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, BCH Quân sự
huyện và UBND các xã có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ: Chuẩn bị tốt các
điều kiện phục vụ công tác diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn
khi UBND tỉnh triển khai.
- Giao Trưởng Công an huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị,
UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện các giải pháp đảm bảo an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia
về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý, buôn bán phụ nữ, trẻ em; đẩy
mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nhằm mục đích kiềm chế và
ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Thường xuyên tuần
tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm phức tạp; thực hiện nghiêm các biện pháp,
giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông.
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2.16. Về rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo phức
tạp, kéo dài, không để gây mất an ninh trật tự, xảy ra điể m nóng; làm tốt
công tác vận động, thuyết phục, hòa giải các sự việc xảy ra từ cơ sở
Giao Chánh Thanh tra huyện, Văn phòng Huyện ủy, Chính quyền
huyện (Bộ phận Tiếp công dân), Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:
- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố
cáo, tập trung giải quyết triệt để ngay từ cơ sở, nhất là các vụ việc còn tồn
đọng, phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, không để ảnh hưởng phức
tạp đến an ninh trật tự. Chú trọng nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm của
cán bộ, công chức khi tiếp xúc, làm việc, hướng dẫn, giải quyết khiếu nại, tố
cáo của công dân. Duy trì việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đối
thoại với công dân theo đúng quy định; thực hiện công khai kết quả tiếp công
dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. Tăng cường công tác
phối hợp, cung cấp thông tin về kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại đến
các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
- Tiếp tục kiểm tra rà soát giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo
phức tạp, kéo dài, không để gây mất an ninh trật tự, xảy ra điểm nóng; làm tốt
công tác vận động, thuyết phục, hòa giải các sự việc xảy ra từ cơ sở.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện, tham mưu UBND
huyện triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng và năm, các cơ quan, đơn vị có liên
quan và UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện (qua
Văn phòng Huyện ủy, Chính quyền huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch); nội
dung báo cáo đầy đủ, phản ánh những kết quả đạt được, chưa đạt được; đánh giá
những vấn đề hạn chế, phân tích rõ nguyên nhân; nêu những kiến nghị, đề xuất,
vướng mắc phát sinh (nếu có). Thời gian gửi báo cáo: Báo cáo 6 tháng vào ngày
20/5; Báo cáo năm vào ngày 31/10.
2. Giao Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu UBND huyện
theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã,
thị trấn.
3. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể
chính trị - xã hội huyện phối hợp với chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; tích cực phát động và hưởng
ứng nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần thực
hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 185-KL/TU ngày
01/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên tại buổi làm việc với Ban
Thường vụ Huyện ủy Tây Hòa./.
Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (thay b/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trang thông tin điện tử của UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Cấp
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