
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HOÀI TÂN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /BC-UBND Hoài Tân, ngày        tháng 02 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02  

và công tác trọng tâm tháng 03 năm 2022 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02/2022 

1. Về công tác phòng chống dịch COVID-19 

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của các 

cấp. Thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19 trên địa bàn phường; đôn đốc nhập liệu đối tượng tiêm vacxin theo kế 

hoạch của thị xã. Số ca nhiễm COVID-19 ghi nhận trên địa bàn 145 ca F0, lũy kế 

đến nay ghi nhận 227 ca F0, đã điều trị khỏi 129 ca, đang điều trị 98 ca. Trong đó 

số F0 đang điều trị tại nhà: 98 ca. Tổ chức tiêm vacxin phòng COVID-19 cho 

người dân từ 12 tuổi trở lên mũi 1: 225 người, mũi 2: 1.183 người, mũi bổ 

sung: 976 người, mũi nhắc: 366 người. 

2. Về Công nghiệp, Thương mại dịch vụ: Sản xuất công nghiệp, thương mại 

– dịch vụ duy trì ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại – dịch vụ ước 

đạt 150 tỷ đồng, nâng tổng giá trị sản xuất công nghiệp thương mại – dịch vụ từ 

đầu năm đến nay ước đạt 310 tỷ đồng, đạt 14,1% kế hoạch. 

3. Sản xuất nông nghiệp 

Trồng trọt: Cây lúa đang giai đoạn sinh trưởng phát triển tốt. Kiểm kê diện 

tích đất trồng lúa năm 2022, toàn phường có 492,65 ha (trong đó đất trồng đất chuyên 

trồng lúa nước 429,61 ha; đất trồng lúa khác 63,04 ha). Lập tờ trình xin thẩm định danh 

mục từ nguồn kinh phí hỗ trợ địa phương thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng 

lúa theo Nghị định số 62 của Chính phủ theo quy định. 

Chăn nuôi – Thú y: Tiếp tục vận động người chăn nuôi thực hiện biện pháp 

chăn nuôi an toàn sinh học, tăng cường công tác vệ sinh, phun thuốc tiêu độc, khử 

trùng môi trường, góp phần phòng ngừa dịch bệnh.  
4. Quản lý đất đai và xây dựng cơ bản 

Giải quyết 12 hồ sơ theo Quyết định 05/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Xác 

nhận nguồn gốc đất Cụm công nghiệp Giao Hội: 108 thửa đất. Vận động dân bị 

ảnh hưởng GPMB trên tuyến đường Ngõ Hà làm phương án đền bù hỗ trợ. Công 

khai phương án khu dân cư An Dưỡng 1 và Bắc Ban Tá. Tham gia GPMB khu tái 

định cư CCN Giao Hội. Làm việc với các hộ còn vướng mắc GPMB khu dân cư 

Phúc Gia Tân. 
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Hoàn thành 04 công trình1. Tiếp tục triển khai thi công công trình Nghĩa trang 

liệt sĩ phường Hoài Tân, hạng mục tường rào, cổng ngõ, nhà bia, sân nền. Lắp đặt 

đèn hoa trang trí dọc các tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, Tôn Thất Thuyết, 

Nguyễn Văn Linh. 

5. Tài chính – ngân sách 

Tổng thu ngân sách 891.000.000 đồng2/22.082.000.000 đồng, đạt 4,03%. 

Tổng chi ngân 761.099.886 đồng3/22.082.000.000 đồng, đạt 3,45%. Tổng thu thuế 

được 45.909.000 đồng/1.985.000.000 đồng4, đạt 2,3% kế hoạch.  

6. Về văn hóa – thông tin – thể thao 

Tập trung sửa chữa hệ thống loa truyền thanh để kịp thời tuyên truyền các 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ 

của địa phương. Tuyên truyền lưu động công tác phòng chống dịch COVID-19: 09 

lượt. Xây dựng kế hoạch viết tin, bài phục vụ Tết; hoàn thành lắp đặt ba nô, khẩu 

hiệu; sửa chữa cổng làng của các khu phố để đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 

2022. Vận động bà con nhân dân vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm xanh - 

sạch - đẹp để đón Tết và treo cờ tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán đảm bảo theo 

quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước cũng như công tác an ninh trật tự trước trong và sau Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

7. Về giáo dục và đào tạo: Thực hiện tốt công tác giảng dạy gắn với thực 

hiện công tác giảng dạy gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhất là thực 

hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế. 

8. Về chính sách xã hội 

Chi trả trợ cấp đối tượng chính sách Người có công tháng 2: 416.686.000 

đồng, 254 đối tượng. Chi trả trợ cấp đối tượng chính sách BTXH tháng 2: 

842.040.000 đồng, 1.540 đối tượng.  

Tiếp nhận, cấp phát các loại quà cho các đối tượng chính sách, các hộ nghèo, 

hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường vui xuân đón Tết với 639 suất quà của 

TW với tổng trị giá 233.100.000 đồng; 04 suất quà của Tỉnh với tổng trị giá 

3.500.000 đồng; 586 suất quà của thị xã với tổng trị giá 175.800.000 đồng; 232 

suất quà từ các tổ chức từ thiện với tổng trị giá 116.000.000 đồng và 21,3 tấn gạo đỏ 

lửa. 

 9. Y tế: Trong tháng xảy ra 01 ca SXH, lũy kế từ đầu năm đến nay 01 

ca SXH. Giám sát, theo giỏi sức khỏe các trường hợp đang cách ly tại nhà, 

điều trị tại nhà, báo cáo kịp thời khi có trường hợp có triệu chứng nghi ngờ 

về dịch bệnh COVID-19 và các trường hợp F0 đang điều trị tại tại nhà cần 

                                           
1 04 công trình: Công trình mở rộng bê tông tuyến đường Nguyễn Hoà từ Quốc lộ 1 (chợ Bộng) đến ngã 4 

nhà Miên; công trình thảm nhựa bê tông tuyến đường Nguyễn Hoà từ Quốc lộ 1 (chợ Bộng) đến ngã 4 nhà Miên; 

công trình bê tông tuyến đường từ ngõ Đôi tổ 3 đến ngõ Bườn Tổ 2 khu phố Giao Hội 1; công trình mở rộng tuyến 

đường Huỳnh Minh từ nhà văn hóa khu phố Giao Hội 1 đến cầu kênh N1. 
2 Trong đó thu cân đối chi thường xuyên: 891.000.000 đồng. 
3 Trong đó chi thường xuyên 638.099.886 đồng; chi mục tiêu 123.000.000 đồng. 
4 Trong đó: Thuế NQD: 30.939.000 đồng; thuế TNCN: 14.970.000 đồng; phí môn bài: 47.900.000 đồng. 
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chuyển viện. Tổ chức tiêm chủng thường xuyên phòng 10 bệnh truyền 

nhiễm cho trẻ < 5 tuổi đảm bảo an toàn trong tiêm chủng5.  

10. Về quốc phòng – an ninh 

Duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm ổn định tình hình trước, 

trong Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các ngày lễ, kỷ niệm 

lớn trong năm. Xử lý hành chính 01/02 thanh niên trốn khám nghĩa vụ quân sự với 

tổng số tiền 1.200.000 đồng. Giao quân cho thị xã (ngày 16/02/2022), toàn phường 

có 19/19 thanh niên lên đường nhập ngũ (17 thanh niên nhập ngũ NVQS quân đội; 

02 thanh niên nhập ngũ NVQS CAND) đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao. 

An ninh quốc gia tiếp tục giữ vững và ổn định. Trật tự an toàn xã hội: phạm 

pháp hình sự xảy ra 01 vụ, tăng 01 vụ so với tháng trước (01/0 vụ); vi phạm hành 

chính xảy ra 01 vụ, 01 đối tượng, giảm 04 vụ (01/05 vụ), giảm 09 đối tượng so với 

tháng trước (01/10 đối tượng); tai, tệ nạn xã hội xảy ra 03 vụ, tăng 02 vụ (03/01 vụ) so 

với tháng trước, hậu quả làm 03 người bị thương, tăng 02 người bị thương so với tháng 

trước (03/01 người). Phối hợp tuần tra phòng chống trộm cắp: 29 lượt, có 62 lượt 

CBCS tham gia, qua đó đã đẩy đuổi 04 nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya. Tổ chức 

Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo ANTT, phong trào TDBVANTQ, phương hướng 

nhiệm vụ năm 2022. 

11. Công tác tư pháp: Trong tháng tiếp nhận 02 đơn yêu cầu của công dân, 

06 đơn trên lĩnh vực đất đai tồn tháng trước chuyển sang, kết quả đã kiểm tra, xác 

minh 02 đơn/06 đơn, đạt 33%. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến và giáo 

dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. 

12. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách thủ tục hành chính 
Tổ chức thành công lễ chào cờ và viếng Nghĩa trang liệt sỹ vào sáng Mùng 1 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Phối hợp tổ chức Hội nghị CBCC và người lao 

động năm 2022. 

Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022. Tiếp tục thực 

hiện tốt mô hình dân vận khéo “4 xin, 4 luôn, 5 không” tại Bộ phận “Một cửa” 

theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 24/6/2021 của UBND phường. Trong tháng, 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường đã tiếp nhận 527 hồ sơ6, đã giải quyết 516 

hồ sơ, đạt 97,9%; đang trong thời gian giải quyết 11 hồ sơ. Hướng dẫn người dân 

thực hiện nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3: 319/527 hồ sơ, đạt 61,8%. Thực hiện việc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính 

công ích trên 150 hồ sơ, chứng thực điện tử trên 80 hồ sơ và thanh toán trực tuyến 

trên 200 hồ sơ. Công tác thông tin tuyên truyền, cập nhật tin bài về các sự kiện, 

hoạt động của phường được thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của phường 

đã đăng được 09 tin, bài. 

 

                                           
5 Số trẻ được tiêm: Lao: 15; Viêm gan B ≤ 24h: 18; DPT-VGB-Hid 3: 15; Bại liệt: mũi 3:15; Sởi 1: 

18; VNNB mũi 3: 15, Sởi Rubella: 10. Tiêm chủng đầy đủ 19, cộng dồn: 16%. 
6 Gồm: lĩnh vực Người có công: 07 hồ sơ; BTXH: 24 hồ sơ; Chứng thực: 164 hồ sơ; Hộ tịch: 331 hồ sơ; PCTT: 

01 hồ sơ. 
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II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 3/2022 

Các ban, ngành, đơn vị trực thuộc ngoài công tác thường xuyên, cần tập trung 

thực hiện một số nhiệm vụ sau đây: 

1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

với các giải pháp linh hoạt, thích ứng với mục tiêu sống chung với dịch trong tình 

hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 29/9/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Định về việc chuyển biện pháp phòng, chống dịch từ biện áp 

dụng Chỉ thị 15/CT-TTG ngày 27/3/2020 sang áp dụng Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 

24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 

2. Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện 

các hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện chủ trương mục tiêu kép của Chính phủ, 

tỉnh, thị xã vừa phát triển sản xuất, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.  

3. Sản xuất nông – lâm nghiệp: Tiếp tục triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 

2021-2022 và hướng dẫn phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại. Thực hiện tốt công 

tác giám sát tái đàn; phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.  

4. Quản lý đất đai và xây dựng cơ bản: Tiếp tục xác nhận nguồn gốc đất Cụm 

công nghiệp Giao Hội, khu tái định cư Cụm công nghiệp Giao Hội. Giải quyết hồ 

sơ theo Quyết định 05 của UBND tỉnh theo quy định. Tham gia vận động GPMB 

đối với các hộ còn vướng của tuyến đường Tôn Thất Thuyết, tuyến ngã 3 nhà 

Mạnh đến nhà Kha. Tham gia vận động ký phương án GPMB khu dân cư An 

Dưỡng 1, Bắc Ban Tá. Tiếp tục vận động dân hiến đất, công trình vật kiến trúc cây 

cối bị ảnh hưởng đến các công trình7. Tiếp tục hoàn thiện phương án chi tiết 

GPMB để trình thẩm định các công trình8. Kiểm tra giải quyết đơn yêu cầu của 

công dân. 

5. Tài chính – ngân sách: Quyết toán kinh phí chi cho các hoạt động mừng 

Đảng, mừng Xuân 2022. Triển khai thu các nguồn Quỹ năm 2022. Chuẩn bị tài 

liệu, chứng từ, sổ sách thẩm tra ngân sách năm 2021. 

6. Chính sách người có công, An sinh xã hội: Lập danh sách đi điều dưỡng 

năm 2022. Phối hợp cấp phát tiền hỗ trợ cho các đối tượng F0, F1. 

7. Văn hóa – thông tin – thể thao: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày 

lễ, kỷ niệm, nhất là tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tiêm 

chủng vắc xin COVID-19. Tăng cường tuyên truyền tin, bài trên Trang thông tin 

điện tử của phường. Nâng cao chất lượng chương trình, hoạt động đài truyền 

thanh, thường xuyên đổi mới nội dung tin bài, nâng cao chất lượng các chương 

trình phát sóng, đảm bảo thông tin nhanh, đầy đủ và chính xác. Duy trì thực hiện 

tốt Ngày “Chủ nhật xanh” trên địa bàn phường. 

                                           
7 04 công trình: Nâng cấp mở rộng bê tông tuyến đường Tôn Thất Thuyết từ nhà Thuận đến cầu thầy Đen; bê 

tông tuyến đường từ ngã 3 nhà Mạnh đến nhà Kha khu phố Giao Hội 2; Khu dân cư khu phố An Dưỡng 1; Khu dân 

cư Bắc Ban Tá. 
8 05 công trình: Nâng cấp mở rộng bê tông tuyến đường Tôn Thất Thuyết từ nhà Thuận đến cầu thầy Đen. Bê 

tông tuyến đường từ ngã 3 nhà Mạnh đến nhà Kha khu phố Giao Hội 2. Bê tông tuyến đường từ ngõ Hà tổ 9, Giao 

Hội 2 đến ngã 3 cầu Xã Bổng khu phố Đệ Đức 1. Khu dân cư khu phố An Dưỡng 1. Khu dân cư Bắc Ban Tá. 
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 8. Giáo dục và đào tạo: Thực hiện công tác giảng dạy gắn với thực hiện công 

tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y 

tế. Thực hiện các giải pháp hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.  

9. Y tế: Tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19; theo dõi giám sát, điều tra, xử lý các trường hợp có liên quan đến 

yếu tố dịch tễ dịch COVID-19 theo quy định. Phối hợp tổ chức tiêm chủng vắc xin 

phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối.  

10. Quốc phòng – an ninh: Tổ chức kết nạp dân quân mới đảm bảo quân số 

theo chỉ tiêu thị xã giao: 31 đồng chí. Điều động cán bộ chiến sĩ LLDQ cơ động 

tham gia dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2022 đảm bảo quân số. Tham gia huấn 

luyện dân quân năm thứ nhất đảm bảo quân số theo điều động.  

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 02-CT/TU ngày 13/11/2020 của Ban 

Thường vụ Thị ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu 

tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn thị xã trong tình hình mới. 

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANQG, TTATXH trên địa bàn.  

11. Công tác tư pháp; tiếp công dân: Hướng dẫn các khu phố làm tốt công tác 

hòa giải ở cơ sở. Tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định pháp luật; tiếp nhận và 

giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định không để 

tồn đọng dẫn đến khiếu kiện đông người, vượt cấp. 

12. Xây dựng chính quyền và cải cách thủ tục hành chính  

Thực hiện việc bố trí Phó Trưởng khu phố đảm bảo số lượng theo Quyết định 

số 59/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh. Thực hiện tốt Chỉ thị số 

26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 1847/QĐ-

TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề 

án văn hóa công vụ. Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP  ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính 

phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính. Thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo và kết luận của cấp trên.  

Trên đây là tình hình công tác tháng 02 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 

03 năm 2022. Đề nghị các ban ngành, đơn vị và cán bộ, công chức của phường 

phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả./.  
 

Nơi nhận:                                                                                            
- UBND thị xã; (b/c)                                                                    

- TT. Đảng ủy phường; (b/c) 

- TT. HĐND phường; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Ban ngành phường; 

- Đơn vị trực thuộc phường; 

- Trưởng 7 Khu phố;                                                                          

- Lưu: VT, TTMT (7b).               

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Tấn Lực 
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