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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Đ/c Nguyễn Bá Khải – Phó Bí thư Huyện uỷ,  

Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 4/2022 

 

Ngày 12/5/2022, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 

4/2022, để thông qua các nội dung: dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm 

vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4/2022 và nhiệm vụ trọng tâm 

tháng 5/2022; Dự thảo Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học 

để thực hiện chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục phổ thông 

năm 2018 và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia huyện Phú Hòa giai đoạn 

2021-2025; Công văn số 42/LĐTBXH ngày 04/5/2022 của Phòng Lao động về 

việc xin điều chỉnh chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XVI đối với mức 

giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ năm 2022 đến năm 2025 trên địa 

bàn huyện. Chủ trì: đ/c Nguyễn Bá Khải – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch 

UBND huyện; dự họp theo Quy chế có: đ/c Phạm Khi – PBT. TT Huyện ủy; đ/c 

Lê Văn Hòa – UBBTVHU, PCT. HĐND huyện; đ/c Huỳnh Thị Son – 

UVBTVHU, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, CT. UBMTTQVN huyện; đ/c 

Đinh Công Thạch – UVBTV Huyện ủy, PCT. UBND huyện; đ/c Nguyễn Ngọc 

Tường – PCT.UBND huyện; các đ/c Ủy viên UBND huyện (Vắng có lý do: đ/c 

Nguyễn Khắc Thạnh – Trưởng Công an huyện cử đ/c Lê Xuân Lợi dự thay, đ/c 

Đào Chu Tấn Đông– Chánh thanh tra huyện cử đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền- 

P.chánh Thanh tra dự thay, đ/c Trần Thị Nguyệt – TP. NN&PTNT cử đ/c 

Nguyễn Ngọc Thuận- PTP dự thay; đ/c Trình Ngọc Mẫn – Trưởng phòng 

GD&ĐT cử đồng chí Đặng Trần Trung Đông – PTP dự thay); Lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị thuộc huyện; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. 

Sau khi nghe các dự thảo báo cáo, kế hoạch; ý kiến thảo luận của các đại 

biểu dự họp; Đ/c Nguyễn Bá Khải – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND 

huyện, chủ trì Hội nghị kết luận như sau: 

I. VỀ DỰ THẢO CÁC BÁO CÁO VÀ KẾ HOẠCH 

1. Cơ bản thống nhất dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh 

tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4/2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 

5/2022. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện tiếp thu ý kiến góp ý của các đại 

biểu dự họp, cập nhật, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo, trình lãnh đạo 

UBND huyện ký ban hành. 

2. Thống nhất Dự thảo Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị 

dạy học để thực hiện chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục 

phổ thông năm 2018 và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia huyên Phú Hòa giai 
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đoạn 2021-2025. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện bổ sung văn bản góp ý 

của Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Tư pháp và choàn chỉnh dự thảo Kế 

hoạch, tham mưu UBND huyện trình Ban Thường vụ Huyện ủy xin ý kiến 

II. VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5/2022 

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội 

dung đã nêu trong báo cáo. Tuy nhiên, cần lưu ý một số nội dung sau: 

1. Các phòng, ban, đơn vị; UBND các xã, thị trấn 

- Thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch 

UBND huyện giao các phòng, ban, đơn vị, địa phương đảm bảo tiến độ, chất 

lượng theo đúng thời gian quy định. Một số trường hợp vì lý do khách quan làm 

ảnh hưởng chậm tiến độ giải quyết công việc thì phải kịp thời báo cáo Chủ tịch 

UBND huyện biết, chỉ đạo giải quyết. Nghiêm túc nghiên cứu văn bản trong 

việc trả lời văn bản lấy ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành tỉnh, các phòng, ban, 

đơn vị huyện và phải có văn bản phúc đáp. 

- Tăng cường công tác ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý nhà 

nước. Thường xuyên theo dõi văn bản trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

kịp thời tham mưu UBND huyện triển khai nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo thời 

gian quy định. Kết hợp chữ ký số của Ban cơ yếu Chính phủ cấp trong nhận và 

gửi văn bản điện tử. Việc thực hiện gửi và nhận văn bản điện tử thực hiện theo 

Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh Phú Yên về việc 

Ban hành Danh mục loại hình văn bản: Gửi bản điện tử hoàn toàn; gửi bản giấy 

và bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản điều hành; gửi bản giấy giữa các cơ 

quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Không thực hiện tiếp nhận xử 

lý văn bản giấy, chỉ nhận để biết và lưu hồ sơ. 

- Khẩn trương tham mưu UBND huyện đăng ký và hoàn chỉnh các nội 

dung trình kỳ họp HĐND huyện thường lệ giữa năm 2022. 

- Tiếp tục cải tạo, chăm sóc các bồn hoa để tạo cảnh quan trong khuôn 

viên UBND huyện đã được phân công. 

- UBND các xã, thị trấn 

+  UBND xã Hòa Định Đông phối hợp các phòng, ban liên quan huyện 

hoàn thiện hồ sơ minh chứng xây dựng nông thôn mới nâng cao phục vụ Văn 

phòng điều phối tỉnh về kiểm tra và trình Văn phòng điều phối huyện thẩm định. 

Xã Hòa Hội, Hòa Định Tây xây dựng Kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng 

cao theo lộ trình cụ thể, rà soát từng tiêu chí để có kế hoạch đẩu tư cho từng giai 

đoạn đảm bảo đạt xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. UBND các xã, thị 

trấn triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu theo quy định mới. 

+ Tăng cường công tác kiểm tra quản lý trật tự xây dựng tại địa phương, 

kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm ngay khi phát hiện. Đặc biệt là vi phạm 

xây dựng trên Quốc lộ 25, những trường hợp sử dụng đất không mục đích. Địa 
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phương nào không thực hiện hoặc thực hiện chưa nghiêm để phát sinh trường 

hợp mới hoặc xử lý vi phạm không kịp thời thì chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND huyện. 

+ Tuyên truyền vận động nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ 

rác thải đúng nơi và thời gian quy định, thường xuyên tổ chức thực hiện tổng 

dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, nơi công cộng; tăng cường công 

tác tuyên truyền vận động người dân đăng ký gia hạn, tiếp tục thuê đất rừng tái 

sử dụng. Tăng cường công tác quản lý khoảng sản tại địa phương, kịp thời báo 

cáo cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan khi phát hiện sai phạm. 

+ Đề nghị UBND xã Hòa An, Hòa Trị tiếp tục tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương thu hồi đất; thực hiện tốt công 

tác kiểm kê, thường xuyên tổ chức họp xét nguồn gốc và kịp thời hoàn thiện hồ 

sơ gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện lập phương án đền bù. 

+ Đề nghị UBND xã Hòa Thắng, thị trấn Phú Hòa tiếp tục vận động, 

tuyên truyền người dân thống nhất phương án đền bù đất, giải quyết dứt điểm 

các trường hợp chưa thực hiện giao đất thuộc dự án Cầu qua kênh chính Bắc và 

đường dẫn vào trục Đông Tây thị trấn Phú Hòa trong tháng 5/2022. 

+ Vận động cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn đăng ký học Đại học Văn 

bằng 2 ngành Quản lý đất đai theo chỉ đao của UBND tỉnh không giới hạn số 

lượng để phục vụ công tác chuyên môn tại địa phương. 

+ UBND xã Hòa Quang Bắc, Hòa An chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức 

diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã đảm bảo đúng kế hoạch.  

+ UBND xã Hòa Quang Nam phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tốt 

việc trùng tu sửa chữa di tích lịch sử nhà tưởng niệm đồng chí Trần Hào. 

+ Rà soát những nơi có khả năng xảy ra nguy cơ đuối nước, cấm biển 

cảnh báo, thường xuyên theo dõi nhắc nhở không cho trẻ em tắm những nơi 

nguy hiểm. Phối hợp các trường học, các đơn vị liên quan tổ chức các lớp bơi 

cho trẻ em đề phòng tránh đuối nước trong dịp hè. 

+ Đảm bảo công tác an sinh xã hội, giảm hộ nghèo, cận nghèo đạt chỉ tiêu 

kế hoạch. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân tiếp cận các nguồn 

vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; rà soát nhu cầu đào tạo nghề 

nông thôn; vận động các đối tượng bị thu hồi đất do ảnh hưởng các dự án trên 

địa bàn huyện tham gia các lớp đạo tạo nghề phù hợp nhu cầu người dân, tạo 

nguồn lao động có tay nghề, nâng cao chất lượng lao động, nâng cao thu nhập 

cho người dân. 

+ Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tiêm phòng vắc xin 

Covid-19 mũi 3, mũi 4, đối trượng trẻ em 5-12 tuổi; nâng cao công tác phòng 

chống bệnh sốt xuất huyết; thực hiện vận động nhân dân tham gia BHYT đảm 

bảo đến cuối năm đạt chỉ tiêu 94% theo kế hoạch. 
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+ Tập trung công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của nhà nước. Thành lập tổ tuyền truyền ở các tổ dân cư, kịp thời vận 

động tuyền truyền người dân thực hiện đúng pháp luật khi có chủ trương, chính 

sách mới. 

+ Quan tâm công tác hòa giải ngay tại cơ sở, đảm bảo hiệu quả, phân loại 

đối tượng để có giải pháp giải quyết đơn thư phù hợp, hạn chế tình trạng đơn thư 

khiếu nại vượt cấp. 

+ Phối hợp UBMTQVN xã tổ chức đối thoại nhân dân theo qui đinh. 

2. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

- Nghiên cứu tìm kiếm giống mới có chất lượng cao, năng suất cao. Hướng 

dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện cải tạo đất trước khi gieo sạ để nâng cao năng 

suất và chất lượng lúa vụ Hè Thu. Đôn đốc các HTX phối hợp Trạm thủy nông 

kênh chính Bắc điều tiết nước đảm bảo thời gian gieo sạ kịp thời vụ. 

 - Phối hợp Hạt Kiểm lâm huyện tăng cường công tác quản lý, khai thác, 

bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng trong mùa khô.  

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện 

- Phối hợp các địa phương quy hoạch nghĩa trang phục vụ cải táng các hộ 

di dời do ảnh hưởng của Dự án đường Cao tốc Bắc - Nam. 

- Hoàn chỉnh phương án chuyển đổi đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ 

công ích quản lý nghĩa trang huyện và phương án quản lý, chăm sóc và bảo 

dưỡng cây xanh trong tháng 5/2022. 

- Tiếp tục phối hợp các địa phương kiểm tra, xử lý các trường hợp vi 

phạm trong quản lý trật tự xây dựng. Tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND huyện 

các đia phương quản lý chưa nghiêm để phát sinh trường hợp vi phạm mới chưa 

xử lý hoặc xử lý không kịp thời. 

4. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 

- Khẩn trưởng phối hợp Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện hoàn thiện hồ 

sơ tổ chức bán đấu giá lại 08 lô đất bị thu hồi thuộc Dự án khép kín khu dân cư 

đối diện khu dân cư ao cá Bác Hồ thôn Ân Niên, xã Hòa An do không đóng tiền 

sử dụng đất theo quy định; các dự án khép kín khu dân cư phía đông trường Tiểu 

học Hòa Trị II, và khép kín khu dân cư đối diện nhà văn hóa thôn Phú Sen Tây, 

xã Hòa Định Tây. Hoàn thành trong tháng 5/2022. 

- Phối hợp phòng, ban, các xã, thị trấn liên quan tháo gỡ khó khăn, trong 

công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết dứt điểm các Dự án đang kéo dài trên 

địa bàn huyện. 

- Sớm cung cấp đầy đủ hồ sơ các trường hợp vận động đối thoại nhân dân 

cho các đơn vị liên quan để phục vụ công tác tuyên truyền, vận động đối thoại đạt 

hiệu quả. 
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5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

- Phối hợp phòng Kinh tế & Hạ tấng, các địa phương tập trung nguồn lực 

thực hiện các công trình bão lũ hoàn thành trong tháng 5/2022. 

- Tập trung quản lý, chấn chỉnh viên chức, nhân viên cơ quan về phương 

pháp làm việc, thường xuyên phối hợp các phòng, ban, đơn vị liên quan đẩy 

nhanh tiến độ thi công các công trình đảm bảo đúng tiến độ. 

6. Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, kiểm tra, phát hiện xử 

lý kịp thời các trường hợp sử dụng đất không đứng mục đích. 

- Phối họp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện rà soát cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất rừng theo đúng qui định; kiểm tra, rà soát phối 

hợp địa phương vận động các hộ dân đăng ký gia hạn, tiếp tục thuê đất rừng sử 

dụng đối với những trường hợp giấy chứng nhận đã hết hạn đăng ký. 

7. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

- Tăng cường kiểm soát công tác thu, chi ngân sách. Có Kế hoạch thu đảm 

bảo đạt chỉ tiêu, khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn huyện. Phối hợp 

Trung tâm phát triển hoàn thiện các hồ sơ trình Sở Tài chính định giá đất các Dự 

án để kịp thời đưa ra đấu giá thu tiền sử dụng đất tăng thu ngân sách. 

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Phối hợp phòng Tài chính và Kế hoạch huyện hoàn chỉnh hồ sơ mua 

sắm trang thiết bị trường học trình UBND huyện trong tháng 5/2022. 

- Tổ chức tổng kết năm học năm 2021-2022. 

- Tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình tiêm phòng vắc xin Covid -19 cho 

đối tượng học sinh. Phối hợp các ngành liên quan và địa phương thực hiện công 

tác tuyên truyền phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em. 

9. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Phối hợp Trung tâm VHTT và TTTH huyện tham mưu UBND huyện tổ 

chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện lần thứ V năm 2022. 

- Giao phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổng hợp báo cáo các di tích cấp 

tỉnh trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch kiểm tra hiện trạng các di tích, hoàn 

thiện hồ sơ công tác cắm mốc giới khu vực bảo vệ các di tích cấp huyện theo 

hưởng dẫn của tỉnh.  

10. Trung tâm Văn hóa thông tin và Truyền thanh truyền hình huyện 

- Tiếp tục tổ chức các giải thi đấu trong chương trình Đại hội TDTT 

huyện lần thứ V năm 2022. 

- Phối hợp các phòng, ban liên quan hoàn chỉnh hồ sơ cấp quyền sử dụng đất 

của Trung tâm VHTT&TTTH, Nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng huyện. 
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11. Trung tâm y tế huyện 

- Phối hợp Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình 

huyện thường xuyên tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh cho nhân dân 

chủ động phòng ngừa. 

- Tiếp tục phối hợp UBND các xã, thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân 

tham gia tiêm phòng Vắc xin Covid-19 mũi 3, mũi 4 và trẻ em từ 5-12 tuổi. 

12. Phòng Nội vụ huyện 

- Tập trung đánh giá công tác cải cách hành chính. Tham mưu UBND 

huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn liên quan và các địa phương tăng cường 

công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công 

mức 3, mức 4 trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. 

13. Thanh tra huyện 

- Tham mưu UBND huyện xử lý, giải quyết việc giải quyết đơn thư khiếu 

nại tố cáo. Phối hợp các phòng, ban liên quan giải quyết dứt điểm các đơn thư 

khiếu nại tố cáo còn tồn đọng, kịp thời trả lời cho công dân và báo cáo cấp trên 

đảm bảo đúng thời gian quy định và kết quả giải quyết cho các đơn vị liên quan 

để cùng tham gia vận động tuyên truyền các đối tượng chưa chấp hành quy định 

pháp luật. 

14. Phòng Tư pháp huyện 

Tham mưu UBND huyện ban hành văn bản đề nghị UBND các xã, thị 

trấn báo cáo tình hình triển khai công tác số hóa sổ hộ tịch, trong đó nêu rõ khó 

khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị. Tổng hợp trình lãnh đạo UBND huyện xem 

xét chỉ đạo. 

15. Văn Phòng HĐND và UBND huyện 

Tham mưu UBND huyện theo dõi tình hình xử lý văn bản của các phòng, 

ban, đơn vị huyện, kịp thời đôn đốc nhắc nhở hoàn thành các nhiệm vụ có thời 

hạn đảm bảo đúng thời gian quy định, hạn chế tình trạng trễ hạn văn bản; Việc 

triển khai thực hiện văn bản điện tử. Tổng hợp báo cáo Lãnh đạo UBND huyện 

hàng tháng. 

16. Ban Chỉ huy quân sự huyện 

 Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tuần tra canh gác, 

bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm. Hướng dẫn các địa phương chuẩn bị tốt 

công tác diễn tập cấp xã đảm bảo kịp kế hoạch đề ra. 

17. Công an huyện 

- Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tấn công, trấn áp các loại tội phạm. 

Tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động của các loại đối tượng, không 

để phát sinh phức tạp về trật tự an toàn xã hội;... Chỉ đạo Công an các xã, thị 

trấn tăng cường công tác an ninh trật tự và thường xuyên rà soát, giải quyết dứt 
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điểm các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở; phát huy hiệu quả 

mô hình hoạt động của các Tổ tự quản ở khu dân cư. 

- Thường xuyên tổ chức tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp xe vận 

chuyển cát quá tải, gây ô nhiễm môi trường, hư hỏng các tuyến đường giao 

thông; thanh niên chạy quá tốc độ, vi phạm luật an toàn giao thông. 

Trên đây là Kết luận của Đ/c Nguyễn Bá Khải – Phó Bí thư Huyện uỷ, 

Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 4/2022. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- TT. Huyện ủy (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các PCVP HĐND-UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TH. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Hạnh 
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