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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 3/2022 

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. Trong tháng (tính đến ngày 10/02/2022) trên địa bàn phường ghi 

nhận 257 ca mắc COVID-19, lũy kế đến nay ghi nhận 484 ca F0, trong đó đã điều 

trị khỏi 300 ca, đang điều trị 184 ca. Trong đó số F0 đang điều trị tại nhà: 184 ca. 

Tổ chức tiêm vacxin phòng COVID-19 cho người dân từ 12 tuổi trở lên mũi 

1: 25 người, mũi 2: 21 người, mũi bổ sung: 131 người, mũi nhắc: 780 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 190 tỷ đồng, nâng tổng giá trị sản xuất công nghiệp thương mại – dịch vụ từ 

đầu năm đến nay ước đạt 500 tỷ đồng, đạt 22,7% kế hoạch. 

3. Sản xuất nông nghiệp 

Trồng trọt: Theo dõi và hướng dẫn nhân dân thu hoạch lúa Đông Xuân trên 

diện tích chân cao sử dụng nước hồ đảm bảo kế hoạch, đến nay đã thu hoạch xong 40 

ha; năng suất bình quân 62 tạ/ ha, sản lượng đạt 248 tấn. Xây dựng kế hoạch sản xuất vụ 

Hè Thu, kế hoạch chuyển đổi cây trồng cạn mùa vụ trên diện tích đất lúa thiếu 

nước và diện tích đất lúa quy hoạch 30 ha. Xây dựng Phương án sản xuất năm 

2022 trình thị xã phê duyệt kinh phí hỗ trợ đất lúa theo Nghị định 62 của Chính 

phủ. 

Chăn nuôi – Thú y: Đàn vật nuôi phát triển ổn định; đàn gia cầm đạt khá, giá 

bán thịt, trứng gia cầm ổn định. Tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch 

bệnh động vật, nhất là bệnh Viêm da nổi cục ở gia súc. Thực hiện tiêm vacxin viêm 

da nỗi cục cho gia súc, gia cầm được 295 con và thống kê chăn nuôi gia súc, gia 

cầm trên địa bàn phường. 
4. Quản lý đất đai và xây dựng cơ bản 

 Lập tờ trình đề nghị ban hành thông báo thu hồi đất1; họp dân thông báo chủ 

trương thu hồi đất; lập hồ sơ đề nghị thị xã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất phục 

vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng dự án nâng cấp, mở 

                                           
1 Bao gồm: 237 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 17, 16, 11, 10, 09 (Bản đồ VN 2000), với tổng diện tích thu hồi là 

35621,8m2. 
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rộng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Chợ Bộng) đến ĐT.638 2; công trình khu 

dân cư Phú Mỹ Tân. Lập hồ sơ kiểm kê 10 thửa đất; đo đạc tại thực địa 237 thửa 

đất bị ảnh hưởng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Chợ  Bộng)  đến  ĐT.638. 

Kiểm tra hiện trường phát hiện và xử lý 03 trường hợp sử dụng đất sai mục đích3. 

Dự kiến các khu tái định cư dự án đường cao tốc Bắc Nam và đường kết nối QL1A 

đi ĐT638 và khu cải táng mồ mã phục vụ dự án cao tốc Bắc-Nam. Giải quyết 15 

hồ sơ theo Quyết định 05 của UBND tỉnh Bình Định. Kiểm tra, giải quyết 02 đơn 

yêu cầu của công dân. 

- Hoàn thiện phương án chi tiết GPMB trình thị xã thẩm định đối với công trình 

bê tông tuyến đường từ ngõ Hà tổ 9, Giao Hội 2 đến ngã 3 cầu Xã Bổng khu phố 

Đệ Đức 1. Đến hộ ký phương án GPMB 03 công trình4. Phối hợp kiểm tra khảo sát 

hiện trạng nhà ở của các hộ dân dọc công trình khu đô thị Phú Mỹ Tân. Phối hợp 

xử lý các trường hợp xây dựng công trình vi phạm trên đất UBND phường quản lý 

và tiến hành kiểm kê các hộ có đất lúa ảnh hưởng GPMB dọc tuyến đường nâng 

cấp, mở rộng từ QL1 (chợ Bộng) đến ĐT638. Làm việc và ký phương án GPMB 

với 3/5 hộ có cây cối, công trình vật kiến trúc ảnh hưởng GPMB công trình Hoa 

viên đồng Đất Chai. Hoàn thành hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh toán công tác Bảo 

dưỡng thường xuyên các tuyến đường5. 

5. Tài chính – ngân sách 

Tổng thu ngân sách 1.606.920.000 đồng6/22.082.000.000 đồng, đạt 7,28%. 

Tổng chi ngân sách 1.397.697.405 đồng7/22.082.000.000 đồng, đạt 6,33%. Tổng 

thu thuế được 180.248.000 đồng8/1.985.000.000 đồng, đạt 9,1% kế hoạch.  

6. Về văn hóa – thông tin; Đài truyền thanh 

Tập trung tuyên truyền công tác phòng chống COVID-19, nhất là công tác 

tiêm phòng vắc xin, điều trị F0 tại nhà, nơi cư trú. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị thị xã 

công nhận phường Hoài Tân sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh năm 2021. 

Phối hợp kiểm tra cấp phép hoạt động cho cơ sở Mần non Bích Bảo tại khu phố 

Giao Hội 2. Xây dựng Kế hoạch triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2022. Xây dựng kế hoạch tổ 

chức lễ khai mạc đại hội TDTT phường Hoài Tân lần thứ VI. Tuyển chọn 06 vận 

động viên (3 nam và 3 nữ) tham gia giải Việt dã Đại hội TDTT lần thứ VIII năm 

2022 do thị xã tổ chức. 

 

                                           

 2  
3 03 trường hợp: Ông Nguyễn Văn Đỏ, ông Võ Văn Tuấn, ông Võ Thịnh thường trú tại khu phố Giao Hội 1, 

UBND phường đã mời làm việc và đề nghị khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. 
4 03 công trình: công trình bê tông tuyến đường từ ngã 3 Nhà Mạnh đến nhà Kha khu phố Giao Hội 2; công 

trình khu dân cư khu phố An Dưỡng 1 được 5/10 hộ; công trình khu dân cư Bắc Ban Tá được 4/5 hộ. 
5 Bao gồm: tuyến đường 327 - Xóm 6 Giao Hội 2, Chợ Bộng - Giao Hội 1, QL1A - Xóm 3 Giao Hội 2, 

Đường 327 - Xóm 8 Giao Hội 2, Nhà Miên - Xóm 2 Giao Hội 1, Sông Cạn - QL1A, QL1A - Nhà Sơn, QL1A - Gò 

Bồi, QL1A - Cầu An Dinh. 
6 Trong đó thu cân đối chi thường xuyên: 1.606.920.000 đồng. 
7 Trong đó chi thường xuyên 942.777.405 đồng; chi mục tiêu 454.920.000 đồng. 
8 Trong đó: Thuế NQD: 75.176.000 đồng; Thuế TNCN: 29.409.000 đồng; Phí, lệ phí: 72.410.000 đồng;thu 

khác ngân sách: 3.253.000 đồng. 
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7. Về giáo dục và đào tạo: Các trường thực hiện hiệu quả công tác dạy và 

học, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là việc phát 

hiện, cách ly khi xuất hiện các trường hợp F0, F1.  

8. Về chính sách xã hội 

Chi trả trợ cấp đối tượng chính sách Người có công tháng 3: 415.018.000 

đồng, 253 đối tượng. Chi trả trợ cấp đối tượng chính sách BTXH tháng 3: 

833.400.000 đồng, 1.527 đối tượng. Chuyển thị xã: 56 hồ sơ9. 

Phối hợp chi trả tiền hỗ trợ cho đối tượng cách ly y tế F0, F1: 333 người, tổng 

số tiền 331.920.000 đồng. Hoàn thành việc kiểm tra, lưu trữ hồ sơ, rà soát thực 

hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, đến ngày 10/3/2022 đã thực 

hiện hỗ trợ cho 875 người với tổng số tiền 1.312.500.000 đồng. 

 9. Y tế: Trong tháng không xảy ra 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 chuyển viện.  

10. Hội Người cao tuổi, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, Hội TNXP, 

Hội CTCT:  

Hội Người cao tuổi: Tổ chức thăm đau, phúng điếu làm lễ tang cho các cụ 

cao tuổi, qua đời với tổng số 15 cụ, số tiền 2.100.000 đồng. Rà soát lập danh sách 

các cụ đúng độ tuổi để chúc mừng thọ: 470 cụ10. 

Hội Chữ thập đỏ, Hội CTCT, Hội TNXP, Hội Khuyến học: Triển khai thực 

hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.  

11. Về quốc phòng – an ninh 

Tổ chức kết nạp dân quân mới đảm bảo quân số theo chỉ tiêu thị xã giao: 31 

đồng chí; hiện nay, toàn phường có 127 cán bộ chiến sĩ dân quân, đạt 0,76% so với 

dân số. Điều động 12 cán bộ chiến sĩ dân quân năm thứ nhất tham gia huấn luyện 

theo điều động của ngành quân sự cấp trên. Tổ chức khảo sát thanh niên tuổi 17 

(sinh năm 2005), toàn phường có 142 thanh niên trong diện tuổi. Lập tờ trình đề 

nghị miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ trung đội trưởng, tiểu đội trưởng đảm bảo đúng 

theo độ tuổi quy định. Tham gia tập huấn chức vụ chỉ huy Ban CHQS cấp xã năm 

2022 tại Trung tâm bồi dưỡng KTQP-AN/eBB739 (xã Cát Tân, huyện Phù Cát) 

đảm bảo. 

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

pháp hình sự xảy ra 0 vụ, giảm 01 vụ so với tháng trước (0/1 vụ); vi phạm hành 

chính xảy ra 01 vụ, 01 đối tượng, số vụ và số đối tượng không tăng, không giảm so 

với tháng trước (01/01 vụ), (01/01 đối tượng); tai, tệ nạn xã hội xảy ra 02 vụ, giảm 

                                           
9 56 hồ sơ: 01 hồ sơ đơn thân nghèo nuôi con đang đi học; 06 hồ sơ chuyển đổi hệ số khuyết tật; 07 hồ sơ 

khuyết tật mới; 10 hồ sơ mai táng phí; 03 hồ sơ chăm sóc nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng; 30 hồ sơ người 

cao tuổi. 

10  Trong đó: Tuổi trên 100 tuổi: 11 cụ; tuổi 100: 05 cụ; tuổi 90: 45 cụ; tuổi 70,75,80,85,95: 407 cụ. 
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01 vụ (02/03 vụ) so với tháng trước, hậu quả làm 02 người bị thương, giảm 01 người bị 

thương so với tháng trước (02/03 người). Phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự: 25 

lượt, có 129 lượt CBCS tham gia, qua đó đã đẩy đuổi 05 nhóm thanh niên tụ tập đêm 

khuya.  

12. Công tác tư pháp: Công tác tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND 

phường vào thứ 6 hàng tuần luôn được duy trì, trong tháng Chủ tịch UBND 

phường không tiếp nhận trường hợp công dân đến trực tiếp phản ánh, kiến nghị. 

Trong tháng tiếp nhận 08 đơn yêu cầu của công dân, 07 đơn trên lĩnh vực đất đai 

tồn tháng trước chuyển sang, kết quả đã kiểm tra, giải quyết 02 đơn/15 đơn, đạt 

13,3%. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật, hòa giải ở 

cơ sở. 

13. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách thủ tục hành chính 
Xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra thực hiện cải cách hành chính nhà 

nước tại UBND phường 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 690 hồ sơ11, đã giải quyết 690/690 hồ sơ, đạt 100%. Hướng 

dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3: 203/690 hồ sơ, đạt 29,4%. Thực hiện việc trả kết quả qua dịch vụ 

bưu chính công ích 187 hồ sơ, chứng thực điện tử trên 50 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 03 tin, bài. 

* Tồn tại, hạn chế 

- Tiến độ GPMB, thi công xây dựng một số công trình còn kéo dài, ảnh 

hưởng đến tiến độ thi công công trình.  

- Tình trạng lấn, chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích, ô nhiễm môi trường 

trong sản xuất, chăn nuôi trong khu dân cư còn nhiều tồn tại nhưng việc phát hiện 

và xử lý chưa dứt điểm.  

- Công tác giải quyết đơn thư còn tồn đọng, nhất là trên lĩnh vực đất đai. 

- Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng 

tăng cao sau Tết Nguyên đán. 

- Vi phạm NVQS (trốn khám và trốn nhập ngũ). 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 4/2022 

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 

                                           
11 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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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: Theo dõi và hướng dẫn nhân dân thu hoạch lúa 

Đông Xuân trên diện tích đại trà đảm bảo kế hoạch. Phối hợp giải ngân nguồn kinh phí hỗ 

trợ cho nông dân khôi phục sản xuất bị thiệt hai do thiên tai xảy ra cuối tháng 12 năm 

2021. 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 kiểm kê tài sản trên đất các 

thửa đất bị ảnh hưởng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Chợ  Bộng) đến ĐT.638. 

Đo đạc các thửa đất hoán đổi cho các hộ do GPMB xây dựng nông thôn mới. Đo 

đạc, lập trích lục bản đồ từng thửa đất công ích để lập hợp đồng thuê đất công ích 

theo quy định. Giải quyết hồ sơ theo Quyết định 05 của UBND tỉnh theo quy định.  

Kiểm tra giải quyết đơn yêu cầu của công dân. 

- Tiếp tục vận động hộ dân hiến đất, công trình vật kiến trúc cây cối bị ảnh 

hưởng công trình nâng cấp mở rộng BT tuyến đường Tôn Thất Thuyết từ nhà 

Thuận đến cầu thầy Đen. Tiếp tục đến hộ ký phương án GPMB 02 công trình12. 

Tiếp tục hoàn thiện phương án tổng thể GPMB công trình bê tông tuyến đường từ 

ngã 3 Nhà Mạnh đến nhà Kha khu phố Giao Hội 2. Phối hợp kiểm kê các hộ có đất 

đai, tài sản bị ảnh hưởng do GPMB dọc tuyến đường nâng cấp, mở rộng từ QL1 

(chợ Bộng) đến ĐT638.                          

5. Tài chính – ngân sách: Phối hợp với các khu phố triển khai thu các nguồn 

Quỹ năm 2022.  

6. Chính sách người có công, An sinh xã hội: Chuẩn bị hồ sơ và nội dung báo 

cáo phục vụ đoàn kiểm tra công tác chính sách người có công và bảo trợ xã hội. 

7. Văn hóa – thông tin; Đài truyền thanh: Tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT 

phường Hoài Tân lần thứ VI. 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. 

8. Giáo dục và đào tạo: Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19, nhất là việc phát hiện, cách ly khi xuất hiện các trường hợp F0, F1 tại 

                                           
12 02 công trình: Công trình khu dân cư khu phố An Dưỡng 1; công trình Khu dân cư Bắc Ban Tá. 
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trường theo quy định tại Quyết định số 406/QĐBGDĐT ngày 27/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp ngăn 

chặn học sinh bỏ học. Quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo quy định.  

 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. Tiếp 

tục 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 theo quy định; tổ chức quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà; cách ly 

tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống dịch đối với người tiếp xúc gần với người mắc 

COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Y tế. Phối hợp tổ chức tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 hiệu quả, khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tăng cường chỉ 

đạo phòng, chống sốt xuất huyết. Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; 

quản lý tốt hành nghề y dược tư nhân. 

10. Quốc phòng – an ninh:  

Duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, phân đội trực chiến cơ quan, đảm bảo 

quân số theo quy định của ngành quân sự cấp trên. Tổ chức đăng ký tuổi 17 (sinh 

năm 2005) cho thanh niên trong diện. Xây dựng kế hoạch  huấn luyện DQCĐ trình 

cấp trên trên phê duyệt. 

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.  
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Trên đây là tình hình công tác tháng 03 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 

04 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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