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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
quốc phòng - an ninh tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 5/2022
Thực hiện nhiệm vụ tháng 5, trong điều kiện đại dịch Covid-19 từng bước
được kiểm soát trên phạm vi cả nước; việc triển khai chỉ đạo “Thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” của Chính phủ đã và đang
phát huy hiệu quả, cùng với đó, việc đẩy mạnh mở cửa hoạt động du lịch, triển
khai quyết liệt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đã tạo điều
kiện thuận lợi cho việc khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trên
địa bàn thị xã, các cấp, các ngành, các xã, phường đã tập trung triển khai kịp
thời, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch và các nhiệm vụ, giải
pháp trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội đề ra từ đầu năm và trong Quý
II/2022, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm tiếp tục có bước
phát triển, đời sống của Nhân dân ổn định, quốc phòng - an ninh được đảm bảo;
tình hình cụ thể như sau:
1. Phát triển kinh tế
1.1. Công nghiệp, dịch vụ, thương mại:
Các doanh nghiệp, nhà máy tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh theo kế
hoạch, trong đó có một số sản phẩm tăng mạnh như: Dầu ăn (tăng 33,9%), điện
sản xuất (tăng 30,2%), giày thể thao (tăng 27,0%), xi măng (tăng 23,7%), thép
các loại (tăng 10,3%)... Chỉ đạo tăng cường ký cam kết đối với nhóm các mặt
hàng kinh doanh vật tư y tế, lương thực, thực phẩm, xăng dầu về niêm yết giá,
bán theo giá niêm yết, không găm hàng, đầu cơ, tích trữ gây khan hiếm hàng hóa
và định giá bán hàng hóa bất hợp lý.
Trong tháng, Đội kiểm tra liên ngành 389 đã tổ chức kiểm tra, phát hiện và
ra quyết định xử phạt VPHC 3 vụ hàng cấm, hàng nhập lậu, thu nộp NSNN 158
triệu đồng.
1.2. Thu - Chi ngân sách và thành lập mới doanh nghiệp
- Thu ngân sách đạt 152,1 tỷ đồng, trong đó: Thu bổ sung ngân sách cấp
trên 39,7 tỷ đồng, thu trên địa bàn 112,3 tỷ đồng, (thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 9,6 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân: 2,9 tỷ đồng; lệ phí trước bạ
5,5 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất: 85,5 tỷ đồng; ...).
- Chi ngân sách 137 tỷ đồng, cụ thể: Chi đầu tư XDCB là 39,1 tỷ đồng, chi
thường xuyên là 58,1 tỷ đồng, chi bổ sung ngân sách cấp dưới 39,8 tỷ đồng.
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- Trong tháng, thành lập mới được 8 doanh nghiệp, nâng tổng doanh nghiệp
thành lập mới trong năm là 74 doanh nghiệp bằng 49,4% kế hoạch.
1.3. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới
- Đã thu hoạch cây trồng vụ chiêm xuân với tổng diện tích 1.768 ha. Trong
đó: Diện tích lúa 912 ha, năng suất ước đạt 56 tạ/ha. Ngô: 250 ha, năng suất
ước: 19 tạ/ha; Diện tích lạc: 136 ha, năng suất ước: 18 tạ/ha; Khoai lang: 185 ha,
năng suất ước: 95 tạ/ha. Rau đậu các loại: 285 ha. Chuẩn bị các điều kiện ra mạ
lúa mùa; thực hiện kế hoạch sản xuất vụ hè thu, vụ mùa năm 2022.
- Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc
biệt là các biện pháp phòng, chống bệnh rụt mỏ vịt tại xã Ngọc Lĩnh.
- Tiếp tục trồng rừng vụ xuân và trồng dặm lại trên những diện tích đã
trồng; tổ chức kiểm tra công tác PCCCR năm 2022 và cấp 6.000 tờ rơi tuyên
truyền về công tác bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR đối với 7 xã, phường: Các
Sơn, Định Hải, Tân Dân, Nguyên Bình, Phú Lâm, Tùng Lâm, Trúc Lâm;
- Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 2.112 tấn, trong đó:
sản lượng khai thác đạt 1.920 tấn, nuôi trồng đạt 192 tấn; thu mua đạt 9.200tấn;
chế biến nước mắm đạt trên 850.000 lít.
- Phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, xử lý tình trạng vi phạm luật
Luật thủy lợi trên địa bàn. Tổ chức Tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm
kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
- Kiểm tra, đôn đốc 02 xã Hải Nhân, Trường Lâm, các xã xây dựng NTM
hoàn thiện các hạng mục công trình xây dựng NTM năm 2022.
2. Công tác quản lý ĐT-XD, quản lý quy hoạch; cấp phép xây dựng,
quản lý trật tự xây dựng:
- Thẩm định thiết kế BVTC và dự toán cho 37 công trình với tổng mức
đầu tư 240,92 tỷ đồng; trong đó thực hiện theo đề án xây dựng mới, cải tạo, sửa
chữa nhà văn hóa thôn, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn thị xã Nghi Sơn giai
đoạn 2022-2025 là 9 nhà văn hóa với tổng mức đầu tư 8,638 tỷ đồng. Tổ chức
kiểm tra công tác nghiệm thu 10 công trình do UBND các phường, xã làm chủ
đầu tư.
- Chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện các hồ sơ quy hoạch phân khu DT-01,
DT-05, DT-08, DT-09 trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và báo cáo thẩm
định của Sở Xây dựng; tổ chức hội nghị lấy ý kiến UBND thị xã 04 đồ án quy
hoạch phân khu đô thị DT-04, DT-06, DT-07, DT-11.
- Chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong công tác cấp giấy phép xây dựng,
trong tháng đã cấp 104 giấy phép, trong đó cấp 03 GPXD cho tổ chức.
- Thường xuyên kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng, qua kiểm tra phát hiện,
ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 hộ gia đình (Phú Lâm và
Trường Lâm) với số 50 triệu đồng (chưa nộp NSNN). Phối hợp với UBND xã
Tân Trường tháo dỡ các công trình lấn chiếm đất, đường vào nhà máy xi măng
Đại Dương; phối hợp với UBND phường Hải Thượng tháo dỡ xưởng chế biến
dầu trái phép.
3. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường
- Đã tiếp nhận là 937 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất (trong đó
tiếp nhận mới 562 hồ sơ). Kết quả: Đã giải quyết 536 trường hợp đạt 57,21%.
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Tiếp nhận giao dịch bảo đảm cho 345 trường hợp. Kết quả: Đã giải quyết 316
trường hợp, đạt 100%.
- Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh cho phép thực hiện 3 dự án trong
năm và bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Thẩm định thu hồi đất, phê
duyệt dự toán bồi thường đối với 9 dự án với tổng diện tích thu hồi là 11,5 ha, tổng
số tiền phê duyệt là 21,62 tỷ đồng.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác khoáng
sản trái phép đối với công ty CP tư vấn xây dựng Hải Phát. Kết quả: Đình chỉ hoạt
động khai thác của công ty và yêu cầu hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục mới được
hoạt động trở lại. Đồng thời, giao UBND xã Tân Trường lập hồ sơ xử lý vi phạm và
giám sát việc thực hiện các yêu cầu của đoàn kiểm tra đối với công ty; Chỉ đạo
UBND xã Hải Yến, xã Tân Trường, công an thị xã Nghi Sơn tổ chức kiểm tra làm
rõ nội dung phản ánh của báo chí về tình trạng vận chuyển đất, đá ra ngoài phạm vi
thi công dự án nhiệt điện công thanh tại xã Hải Yến, dự án Khu công nghiệp Đồng
vàng tại xã Tân Trường.
4. Công tác giải phóng mặt bằng: Ban hành 310 quyết định thu hồi đất cho
310 lượt hộ; trình phê duyệt PABT 117,75 tỷ/ 454 lượt hộ; đã phê duyệt PABT
21,6 tỷ/ 355 lượt hộ; chi trả 15,04 tỷ/ 275 lượt hộ. Hoàn thành công tác quyết toán
kinh phí bồi thường, hỗ trợ, GPMB tại dự án Đường Đông tây, đoạn nối đường
Bắc Nam 1B với Bắc Nam 3 KKT Nghi Sơn với tổng số tiền 68,18 tỷ đồng. Đối
với dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Kim Anh tại phường Trúc Lâm:
Không thực hiện cưỡng chế theo kế hoạch do đã thuyết phục, vận động được 08
hộ gia đình thống nhất nhận tiền và hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng cho
Chủ đầu tư để thi công dự án. Từ đầu năm đến nay đã bàn giao mặt bằng
168,59ha/476,16ha tại 28 dự án (đạt 35,41% Kế hoạch năm 2022)
* Kết quả ký cam kết tiến độ GPMB: Đã có 61 dự án/42 Chủ đầu tư ký
Cam kết với UBND thị xã, với diện tích 299,67 ha (Trong đó: 40 dự
án/231,45ha trong Kế hoạch GPMB số 29/KH-UBND; 21dự án/87,97 ha ngoài
Kế hoạch GPMB 29/KH-UBND được UBND tỉnh gia hạn thời gian hoàn thành
hồ sơ); 05 dự án/0,77 ha đã hoàn thành công tác GPMB không cần phải ký cam
kết; Còn lại: 46 dự án/44 Chủ đầu tư chưa liên hệ làm việc để ký cam kết (Trong
đó: 24 dự án trong Kế hoạch số 29/KH-UBND, 22 dự án ngoài Kế hoạch 29
được UBND tỉnh gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ).
5. Công tác Văn hoá - Xã hội
5.1. Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các đơn vị nhà trường hoàn thành
chương trình học kỳ 2, chuẩn bị các điều kiện kết thúc năm học phù hợp với việc
thực hiện phòng, chống Covid -19. Xét hoàn thành chương trình tiểu học cho
học sinh lớp 5 và công nhận tốt nghiệp THCS cho học sinh lớp 9. Tổ chức giao
lưu câu lạc bộ các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5. Tập trung chỉ đạo
công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2022 theo kế hoạch.
5.2. Văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao:
- Chỉ đạo tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước và các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền kỷ niệm 68 năm Chiến thắng
Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022), 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí
Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), 204 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 -
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05/5/2022). Tổ chức thành công khai mạc lễ hội Du lịch biển Nghi Sơn 2022
được tổ chức tại Khu du lịch biển Hải Hoà; Giải bóng chuyền chào mừng kỷ
niệm 47 năm Giải phóng miền Nam thống nhất Đất nước, 136 năm ngày
Quốc tế Lao động.
- Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện đề án đặt tên đường, phố và công
trình công cộng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn trình Hội đồng tư vấn tỉnh theo quy
định. Tiếp tục kiểm tra, đánh giá và công nhận điểm đến an toàn trong phòng,
chống dịch Covid-19 tại các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.
Tổ chức đoàn tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về gia đình
năm 2022 cho cán bộ phụ trách thị xã, các xã, phường do Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch tổ chức tại thành phố Thanh Hoá.
5.3. Công tác Y tế, chữ thập đỏ:
- Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trọng tâm là dịch bệnh
Covid-19. Số ca dương tính với SAS-CoV-2 phát hiện trên địa bàn thị xã là 314
trường hợp. Tổng số ca điều trị tại tuyến thị xã là 166 ca, đã khỏi ra viện 163 ca,
hiện đang điều trị 03 ca. Số ca thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 148
người, số ca khỏi bệnh 145 người, số ca hiện đang điều trị tại nhà 3 ca. Công tác
tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 trên địa bàn đảm bảo theo kế hoạch đề ra,
đảm bảo an toàn trong tiêm chủng theo quy định; đã triển khai được 01 đợt
chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 (đợt 3 ngày 09/5/2022), với tổng số vắc xin
được cấp là: 4.600 liều (trong đó Pfizer 3.000 liều và Moderna 1.600 liều). Số
kinh phí chi cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định số
23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021; Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày
06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị xã là 7.624.560.000 đồng
với tổng số đối tượng F0, F1 được hỗ trợ là 6.384 người.
- Công tác khám, chữa bệnh được duy trì với 36.570 lượt khám chữa bệnh.
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 20 cơ sở (gồm 4 cơ sở kinh doanh
nông, lâm, thủy sản, 16 cơ sở dịch vụ ăn uống). Công tác kiểm tra ATTP được
đảm bảo theo kế hoạch, đã kiểm tra 65 cơ sở, Kết quả: 63 cở sở đạt, bằng
96,9%, dừng hoạt động 02 cơ sở bằng 3,1%.
- Duy trì thăm hỏi, cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo cho trường hợp
gia đình khó khăn. Trợ giúp cho 01 gia đình khó khăn tại xã Trường Lâm có trẻ
chết do đuối nước với số tiền 01 triệu đồng
5.4. Lao động - Thương binh và Xã hội: Giải quyết việc làm mới cho 751
lao động, trong đó xuất khẩu 10 lao động. Thực hiện chi trả trợ cấp cho người có
công 9 tỷ đồng; trợ cấp 9.859 đối tượng BTXH với tổng kinh phí trên 5,7 tỷ
đồng. Thực hiện mua, cấp 423 thẻ BHYT cho các đối tượng là người có công,
người nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, trẻ em. Tổ chức cho 245 người có công đi
điều dưỡng tập trung tại thành phố Sầm Sơn.
6. Công tác nội vụ, tôn giáo, CCHC, tiếp nhận và giải quyết thủ tục
hành chính; tư pháp, thanh tra, tiếp công dân
6.1. Công tác nội vụ, tôn giáo:
- Thực hiện thường xuyên các chế độ chính sách đối với công chức, viên
chức tại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã và cán bộ, công
chức tại UBND các xã, phường. Ban hành Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ lãnh
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đạo quản lý phòng đối với Trưởng phòng Nội vụ và 06 cán bộ quản lý các nhà
trường; bổ nhiệm mới đối với 05 phó Hiệu trưởng Mầm non và 01 Hiệu trưởng
trường Tiểu học; Kế hoạch Mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ
cho cán bộ, công chức, viên chức thị xã Nghi Sơn năm 2022. Triển khai kế
hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu HĐND các xã, phường, nhiệm kỳ 2021
- 2026. Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức,
viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025. Làm việc với
đoàn giám sát HĐND tỉnh "Về việc cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách
thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021". Ban hành quyết
định Khen thưởng cho 09 đội bóng chuyền đạt thành tích xuất sắc tại giải bóng
chuyền chào mừng khai trương du lịch biển Nghi Sơn năm 2022. Báo cáo kết
quả rà soát hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận 48-KL/TW, Kết
luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
- Chỉ đạo các xã, phường tăng cường quản lý các hoạt động tôn giáo trên
địa bàn theo quy định, nhất là đối với các hoạt động tôn giáo nhân dịp: Lễ Phật
đản năm 2022 của phật giáo, Lễ Tháng hoa của đạo công giáo.
6.2. Công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC:
- Duy trì tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức,
cá nhân. Tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết là 847 hồ sơ (tiếp nhận mới 375 hồ
sơ); trong đó: Đã giải quyết 330 hồ sơ (gồm: 285 hồ sơ trả kết quả trước hạn, 45
hồ sơ trả kết quả đúng hạn); đang giải quyết trong hạn 517 hồ sơ. Đạt mức độ thực
hiện 100%. Kết quả tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hồ
sơ thủ tục hành chính của thị xã: mức độ 3 đạt 100%, mức độ 4 đạt 96,53%.
- Trong tháng, tổ chức 37 cuộc họp triển khai và chỉ đạo điều hành thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đã ban hành 2.574 văn bản1 để chỉ đạo triển
khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
6.3. Công tác thanh tra; tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư,
khiếu nại, tố cáo
- Tiếp tục thực hiện 04 cuộc thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách, việc
thu, chi các khoản ngoài ngân sách nhà nước tại 04 trường: Tiểu học Ninh Hải và
Tùng Lâm; THCS Xuân Lâm và Hải Hà.
- Kết thúc 02 cuộc thanh tra đột xuất: việc cấp giấy chứng nhận QSD đất
cho ông Nguyễn Văn Đợt, thôn Ninh Sơn, xã Trường Lâm; việc thu hồi, bồi
thường loại đất đối với ông Đỗ Viết Thơ, thôn Tây Sơn, xã Phú Sơn.
- Đã tiếp 55 lượt, 108 người khiếu nại, kiến nghị, phản ánh với 55 vụ việc. Trong
đó: UBND thị xã tiếp 18 lượt, với 71 người khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, với 17 vụ
việc; UBND cấp xã tiếp 37 lượt, với 37 người đến khiếu nại với 37 vụ việc.
- Đã tiếp nhận 102 đơn thư, trong đó đơn thuộc thẩm quyền 95 đơn, bằng
95 vụ việc (đơn khiếu nại 43 đơn, đơn kiến nghị, phản ánh 51 đơn, tố cáo 1
đơn). Kết quả: Đã giải quyết 55 vụ, đạt 57,9%, đang giải quyết 40 vụ, trong đó:
+ Đơn khiếu nại: Đã giải quyết 31/43 đơn, đang giải quyết 12/43 đơn.
+ Đơn kiến nghị, phản ánh: Đã giải quyết 24/51 đơn, đang giải quyết 27/51 đơn.
Trong đó: 48 tờ trình, 1.196 quyết định trên các lĩnh vực, 23 kế hoạch, phương án, 698 thông báo, báo cáo, 446
công văn thường và 126 văn bản các loại.
1
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+ Đơn tố cáo: Đã giải quyết 0/1 đơn, đang giải quyết 1/1 đơn.
6.4. Công tác tư pháp, tuyên truyền PBGDPL: Ban hành 8 Quyết định xử lý
VPHC trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, giao thông (tổng số tiền xử phạt 188,7 triệu
đồng). Xây dựng Phương án cưỡng chế thu hồi đất thực hiện GPMB dự án Khu
thương mại Hợp Lực tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Ban hành Kế hoạch tổ chức
tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV
thông qua. Báo cáo Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn
2017-2021 trên địa bàn thị xã Nghi sơn.
7. Quốc phòng - An Ninh
7.1. Quốc phòng: Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu nắm chắc tình
hình, chủ động trong công tác phối hợp với các LLVT đảm bảo an ninh Quốc
gia, an ninh nông thôn, an ninh biển hải đảo đảm bảo không để xảy ra các tình
huống bị động, bất ngờ. Triển khai các nội dung để tổ chức diễn tập khu vực
phòng thủ thị xã và các xã, phường năm 2022. Triển khai huấn luyện trung đội
Dân quân thường trực (28 đ/c), Dân quân cơ động thị xã, xã, phường theo Kế
hoạch. Tổng hợp hồ sơ tuyển sinh quân sự năm 2022 với số lượng 127 bộ hồ sơ.
7.2. An ninh - trật tự, An toàn giao thông
- Chỉ đạo các lực lượng vũ trang hoàn thành tốt công tác đảm bảo ANTT,
ATGT, PCCC dịp lễ 30/4-1/5, lễ Phật đản, phục vụ khai mạc du lịch Biển Nghi
Sơn năm 2022 và Đại hội TDTT cấp thị xã năm 2022. Có 286 lượt người nước
ngoài đến địa bàn đăng ký tạm trú, đổi mới hộ chiếu và gia hạn thị thực, qua kiểm
tra, có đầy đủ thủ tục nhập cảnh quy định, hoạt động đúng mục đích, chưa phát
hiện vấn đề nghi vấn. An ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo: Đã tiếp nhận,
phát hiện 20 vụ, 26 đối tượng, trong đó tội phạm và vi phạm về trật tự xã hội 16
vụ, 15 đối tượng; ma túy 3 vụ, 10 đối tượng, vi phạm về môi trường 01 vụ, 01
đối tượng.
- Chỉ đạo lực lượng công an thị xã tổ chức tuần tra, kiểm tra việc chấp hành
Luật giao thông đường bộ, đã phát hiện, lập biên bản và ra quyết định xử phạt
VPHC 866 trường hợp, thu nộp KBNN 634 triệu đồng (trong đó có 23 trường
hợp vi phạm nồng độ cồn, 39 trường hợp chở quá tải, vi phạm kích thước thành
thùng và rơi vãi). Đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 4
người, bị thương 8 người, hư hỏng 16 phương tiện; ATGT đường sắt, đường
thủy nội địa được đảm bảo: Xảy ra 01 cháy, tài sản thiệt hại: 01 bộ lưới sử dụng
để đánh bắt cá (trị giá khoảng 30 triệu đồng).
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6/2022
1. Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh
tế - xã hội, đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid19”; thực hiện tốt công tác khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm và điều trị các
trường hợp F0 tại nhà và cơ sở y tế; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin cho trẻ em từ
5 đến dưới 12 tuổi; khẩn trương triển khai tiêm mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi
trở lên; chuẩn bị các điều kiện tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) theo quy định.
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên người năm 2022; tăng
cường quản lý các cơ sở hành nghề y dược tư nhân; công tác đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm; duy trì công tác Chữ thập đỏ.
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2. Hoàn thành ký cam kết tiến độ GPMB với các Chủ đầu tư và hoàn thành
việc rà soát, điều chỉnh bổ sung kế hoạch GPMB năm 2022. Chỉ đạo đẩy nhanh
tiến độ GPMB các dự án trọng điểm, quan trọng như: Dự án đô thị động lực tiểu
dự án Tĩnh Gia (hoàn thành Phê duyệt giá đất cụ thể đến từng thửa đối với toàn
bộ dự án); Tuyến đường bộ ven biển; Kè chống sạt lở tại Tân Trường; xây dựng
hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà; các dự án Quy hoạch
khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất... Tập trung giải quyết những khó khăn,
vướng mắc tại các dự án còn tồn đọng; Hoàn thành công tác GPMB theo chỉ đạo
của tỉnh.
3. Chỉ đạo đánh giá kết quả thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm. Đánh giá
kết quả đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm. Tăng cường quản lý, chỉ đạo
thu ngân sách, thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất và thu tiền đất tái định cư trên
địa bàn. Chỉ đạo thực hiện chi trả kịp thời các chương trình mục tiêu, chế độ
chính sách an sinh - xã hội. Kịp thời giải ngân vốn đầu tư cho các công trình, dự
án theo kế hoạch đầu tư công. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo phát triển, thành lập
mới doanh nghiệp.
4. Tiếp tục Hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất
thị xã Nghi Sơn năm 2022. Chỉ đạo công tác cấp giấy Chứng nhận quyền sử
dụng đất; tổ chức các hoạt động hưởng ứng môi trường thế giới 05/6, ngày Đại
dương thế giới... Đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt Quy hoạch chi tiết các khu
dân cư đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, phục vụ đấu giá quyền sử
dụng đất theo kế hoạch năm 2022.
5. Tiếp tục chỉ đạo tiếp tục thu hoạch lúa vụ chiêm xuân, tổ chức gieo trồng
cây trồng hè thu, vụ mùa năm 2022. Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác
phòng, chống các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh rụt mỏ vị,
quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Tiếp tục thực hiện kế
hoạch BVR, PCCCR và chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng
năm 2022, chăm sóc diện tích rừng trồng mới, chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức
thiết kế trồng rừng vụ thu. Thực hiện kế hoạch nạo vét kênh tiêu trên địa bàn
phục vụ công tác sản xuất vụ Thu - mùa và đảm bảo việc tiêu thoát lũ trong mùa
mưa bão 2022. Kiểm tra, đôn đốc 02 xã Hải Nhân, Trường Lâm, các xã xây
dựng NTM hoàn thiện các hạng mục công trình xây dựng NTM năm 2022. Chỉ
đạo thực hiện các chỉ tiêu xây dựng cửa hàng ATTP, chợ ATTP, các chỉ tiêu về
chuỗi ATTP trên địa bàn thị xã năm 2022.
6. Đảm bảo công tác khám, chữa bệnh trong Nhân dân. Giải quyết kịp thời,
đầy đủ chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình chính sách và
người có công, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra,
tiếp công dân, đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó
giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo liên quan đến GPMB các dự án trọng điểm.
7. Chỉ đạo các nhà trường tổng kết năm học, bàn giao học sinh về địa
phương. Ban hành kế hoạch Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm
học 2022-2023 và thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Phương án sắp xếp Trung tâm
giáo dục thường xuyên thị xã và trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn; Đánh giá tình
hình thực hiện Đề án Trường chất lượng cao TH&THCS Lương Chí.
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Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Ngày Quốc tế thiếu
nhi 01/6; Ngày gia đình Việt Nam 28/6; các ngày lễ lớn của đất nước và các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19. Hoàn thiện đề án đặt tên đường, phố và công
trình công cộng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tiếp
tục đẩy mạnh các hoạt động phục hồi, phát triển du lịch thị xã, gắn với phòng,
chống dịch Covid-19. Hoàn thiện Phương án điều chỉnh địa giới hành chính một
số phường, xã và sáp nhập xã Hải Yến với phường Nguyên Bình.
8. Xây dựng, triển khai kế hoạch và duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng
chiến đấu, nắm chắc tình hình an ninh Quốc gia đảm bảo không để xảy ra các
tình huống bị động, bất ngờ. Tổ chức Hội thao dân quân Tự vệ năm 2022; diễn tập
khu vực phòng thủ thị xã và các xã, phường năm 2022.
9. Xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đảm bảo ANTT
công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và thi tốt nghiệp
THPT năm 2022. Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong công tác
cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn...; Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý
các trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ. Thường xuyên tuần tra, kiểm
tra, kiểm soát các khu vực có nguy cơ cao về cháy nổ, địa điểm có nguy cơ mất
an toàn giao thông; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.
Các phòng, ban chuyên môn, các cơ quan trực thuộc UBND thị xã; UBND
các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn
thành tốt nhiệm vụ tháng 6/2022 trên từng lĩnh vực./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Thanh Hóa;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Thị uỷ, HĐND thị xã;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã;
- Trưởng các phòng, ban, đội thuộc UBND thị xã;
- Trưởng các ngành, đoàn thể thị xã;
- UBND các phường, xã;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Dũng

