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A- MỘT SỐ KẾT QUẢ THÁNG 12 NĂM 2022  

I- CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  

Tỉnh ủy, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, Thƣờng trực Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị 

cho ý kiến một số nội dung quan trọng nhƣ: Một số nội dung trình kỳ họp HĐND 

tỉnh cuối năm 2022; Báo cáo tình hình năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 của Tỉnh ủy; Báo 

cáo công tác tài chính Đảng năm 2022, kế hoạch năm 2023; Báo cáo kết quả việc thực 

hiện Chƣơng trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2022; Chƣơng trình làm việc 

năm 2023 của Tỉnh ủy; Chƣơng trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Tỉnh ủy; xem 

xét thi hành kỷ luật đảng. Tổ chức kết nối trực tuyến Hội nghị toàn quốc sơ kết tình 

hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng về 

tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lƣợng và hiệu quả hoạt 

động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Ngày 01/01/2023, đồng chí Trƣơng Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, 

nguyên Phó Thủ tƣớng thƣờng trực Chính phủ tham dự Lễ chào cờ đầu năm mới và 

trao tặng cờ Tổ quốc cho ngƣ dân, trao học bổng cho học sinh nghèo và dân tộc thiểu 

số trên địa bàn tỉnh. 

Từ ngày 7 - 8/01/2023, Thủ tƣớng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của 

Chính phủ thăm và làm việc tại tỉnh Phú Yên nhƣ: Thăm chúc Tết, tặng quà một số 

gia đình chính sách, ngƣời có công tại thành phố Tuy Hòa và một số gia đình ngƣời 

dân khó khăn bị ảnh hƣởng trong giải phóng mặt bằng của dự án cao tốc Bắc - Nam 

tại xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa; tham dự Chƣơng trình “Tết sum vầy - Xuân 

gắn kết” năm 2023 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức và tặng 220 suất quà cho các 

đoàn viên, công nhân, ngƣời lao động có hoàn cảnh gia đình khó khăn; thăm di tích 

lịch sử tàu Không số - Vũng Rô; khảo sát dự án trọng điểm khu vực Bãi Gốc, thuộc 

Khu kinh tế Nam Phú Yên; kiểm tra thực địa dự án Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, 

đoạn qua địa phận thị xã Đông Hòa và làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Phú 

Yên về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2022 và triển khai thực 

hiện phƣơng phƣớng, nhiệm vụ năm 2023. 

Đồng chí Bí thƣ Tỉnh ủy tham dự một số hoạt động nhƣ: Hội nghị tổng kết 

công tác diễn tập năm 2022; Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bảo vệ, chăm sóc 

sức khỏe cán bộ năm 2022; Hội nghị tổng kết công tác Công an tỉnh năm 2022; Hội 

nghị tổng kết Đảng ủy Quân khu 5; Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng 

Đảng; dự họp Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng; Kỳ họp bất thƣờng lần thứ 2, Quốc 

hội khóa XV; thăm và chúc mừng một số chức sắc, cơ sở tôn giáo nhân ngày Lễ 
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Giáng sinh năm 2022; đi cơ sở tại huyện Tuy An, thị xã Đông Hòa; tiếp công dân 

định kỳ; đi thực địa công trình Trƣờng Chính trị tỉnh; thăm Trung Đoàn 910, Trung 

đoàn 915, Trung đoàn 682, dự Gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập 

Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022); Lễ khởi công dự án xây 

dựng công trình đƣờng cao tốc bắc - nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.  

Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy và Thƣờng trực Tỉnh ủy ban hành hơn 160 văn bản để 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tỉnh, cụ thể hóa, triển khai thực 

hiện các nghị quyết, chỉ thị… của Đảng
(1)

 và báo cáo Trung ƣơng theo yêu cầu
(2)

. 

Thƣờng trực Tỉnh ủy tham dự một số hoạt động nhƣ: Làm việc với Đoàn đại 

biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam, với Đoàn đại biểu 

dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội nghị trực tuyến của 

Chính phủ với địa phƣơng tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của 

Trung ƣơng, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2023; Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 

của ngành Nội chính Đảng; Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2022; 

thăm và làm việc tại nƣớc Cộng hòa Liên Bang Đức và Cộng hòa Pháp; lễ kỷ niệm 

20 năm Thành lập Trƣờng phổ thông Duy Tân; Hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo 35 tỉnh…  

II- CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ  
                                                           

(1)
 Tiêu biểu nhƣ: Chƣơng trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ƣơng Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đƣa nƣớc ta trở thành nƣớc phát triển có thu nhập cao; Kết luận của 

Tỉnh ủy về sơ kết 04 năm thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TU, ngày 11/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị 

quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và 

quản lý, nâng cao chất lƣợng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Quy định của Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy về tiếp nhận, xử lý đơn, thƣ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, Thƣờng trực Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Thƣờng trực Tỉnh ủy; 

Chỉ thị của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cƣ, 

định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 

2030” trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo việc triển khai thực hiện Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão năm 

2023. Các Kế hoạch của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy: Về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử 

quan trọng trong năm 2023; về tổ chức hội nghị tổng kết công tác diễn tập năm 2022; về quản lý, sử dụng và 

tinh giản biên chế của hệ thống chính trị tỉnh giai đoạn 2023-2026; về sử dụng biên chế của hệ thống chính 

trị tỉnh năm 2023. Các Quyết định của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy và Thông báo Kết luận của Thƣờng trực Tỉnh 

ủy liên quan đến công tác cán bộ… 

(2)
 Nhƣ: Báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 4 khóa XII, Quy định số 08, Kết 

luận, Quy định của Hội nghị Trung ƣơng 4 khóa XIII; kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các Chƣơng trình hành động, kế 

hoạch, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy; kết quả thực hiện Chƣơng trình kiểm tra, giám sát của 

Tỉnh ủy năm 2022; về tình hình, kết quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2022 và phƣơng hƣớng, nhiệm 

vụ năm 2023; về kết quả 04 năm thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 11/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện 

Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ 

chức và quản lý, nâng cao chất lƣợng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; sơ kết 05 

năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập kinh tế quốc tế"; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thƣ “về 

tiếp tục tăng cƣờng, nâng cao chất lƣợng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; tổng 

kết công tác đối ngoại năm 2022, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ đối ngoại năm 2023; kết quả thực hiện Kết luận 

số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng “về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ 

thị số 09-CT/TW của Ban Bí thƣ khóa XI về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; tổng kết công tác diễn tập năm 2022… 
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1- Công tác xây dựng Đảng  

- Tình hình tƣ tƣởng trong Đảng bộ và Nhân dân ổn định. Tổ chức kết nối trực 

tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 

sáu Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa XIII. Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện 

Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thƣ về "Tiếp tục tăng cƣờng, nâng 

cao chất lƣợng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng"; Hội nghị 

tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan 

điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh trong năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 

2023. Các cấp, các ngành tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chƣơng trình 

hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 

Trung ƣơng 6 khóa XIII; tiếp tục thông tin, tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của 

lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc; các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng
(3)

. 

Ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề 2023 "Học 

tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, 

con ngƣời Phú Yên phát triển toàn diện"...  

- Công tác tổ chức cán bộ đƣợc thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Chỉ đạo tiếp 

tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế theo 

Nghị quyết Trung ƣơng 6 khóa XII, các nghị quyết, kết luận của Trung ƣơng (Kết 

quả trong năm 2022, toàn tỉnh đã giảm 22 tổ chức; lũy kế từ khi thực hiện Nghị quyết 

số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 208 tổ 

chức
(4)

; 43 ban chỉ đạo, 44 hội đồng; 02 đơn vị hành chính cấp xã; 22 thôn, buôn, 

khu phố; thực hiện bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, buôn, khu phố tại 

556/603
(5)

, đạt 92,2% (tăng 13 thôn so với năm 2021)). Ban hành Quy định về nhiệm 

vụ và quyền hạn của Tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ thôn, buôn, khu phố thuộc xã, 

phƣờng, thị trấn; Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Tỉnh ủy viên phụ trách địa 

bàn xã đặc biệt khó khăn, xã còn khó khăn. Chỉ đạo tổng hợp, lấy ý kiến thẩm định 

của các cơ quan liên quan đối với kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lƣợng 

năm 2022 của 76 tập thể và 331 cá nhân cán bộ thuộc diện Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, 

Thƣờng trực Tỉnh ủy quản lý. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đƣợc thực hiện đúng 

quy định. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ đƣợc thực hiện kịp thời. Từ đầu năm 

2022 đến nay đã kết nạp đƣợc 1.504 đảng viên, tăng 3,38% so với tổng số đảng viên 

                                                           
(3 ) 

Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; tuyên truyền tài liệu thông tin nội bộ về Đại hội 

XX Đảng cộng sản Trung Quốc, Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 

15/02/2023); tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc 1952 (10/12/1952 - 10/12/2022); 50 năm 

Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2022); 76 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến 

(19/12/1946 - 19/12/2022); 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) 

và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022); Ngày thế giới phòng chống AIDS 

(01/12) và Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 với chủ đề “Chấm dứt dịch AIDS 

- Thanh niên sẵn sàng”; Ngày Quốc tế ngƣời khuyết tật (03/12); Ngày thành lập Quỹ Nhi đồng Liên hợp 

quốc (11/12); kỷ niệm 33 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2022); 

kỷ niệm 62 năm Đồng khởi Hòa Thịnh (22/12)…  

(4) 
Có 01 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 01 cơ quan cấp tỉnh, 68 phòng và tƣơng đƣơng; 138 đơn vị sự nghiệp 

(02 đơn vị cấp tỉnh; 45 đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành tỉnh; 91 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp 

huyện). 

(5)  
Đã thực hiện xong: Phú Hòa 39/39; Tây Hòa 72/72; TP Tuy Hòa 91/91; Sông Hinh 75/75. Đang thực hiện: 

Đông Hòa: 48/49 (97,96%); Sơn Hòa: 65/73 (89,04%); Sông Cầu: 51/63 (80,95%); Đồng Xuân: 41/51 

(80,39%); (100%); Tuy An: 74/90 (82,22%).  
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đầu nhiệm kỳ và tăng 3,27% so với tổng số đảng viên đầu năm 2022
 
(đạt chỉ tiêu 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra).  

- Cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế công 

tác dân vận của hệ thống chính trị, trọng tâm là công tác dân vận của các cơ quan nhà 

nƣớc và chính quyền các cấp. Hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở hƣớng mạnh các 

hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cƣ; theo dõi nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân, 

nhất là ở những vùng khó khăn, tình hình dân tộc, tôn giáo và kịp thời phối hợp xử lý 

tốt những vấn đề phát sinh. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân bị 

ảnh hƣởng khi triển khai Dự án xây dựng công trình đƣờng bộ cao tốc Bắc-Nam phía 

Đông đoạn qua tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025…  

- Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục đƣợc quan tâm 

thực hiện. Xây dựng Chƣơng trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy năm 2023. Trong tháng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ 

luật 02 đồng chí cấp ủy viên; trình cấp ủy xem xét, thi hành kỷ luật 01 đảng viên là 

cấp ủy viên
 
theo quy định; tiếp nhận, xử lý 15 đơn, thƣ tố cáo, khiếu nại, phản ánh 

của công dân (đã chuyển 01 đơn cho các cơ quan xem xét, giải quyết theo thẩm 

quyền; xếp lưu 02 đơn; đang xử lý 12 đơn).  

Trong tháng, cấp ủy cấp huyện và cơ sở giám sát 02 tổ chức đảng và 02 cấp ủy 

viên về chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nƣớc. Ủy ban kiểm tra cấp huyện và cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi 

phạm đối với 04 cấp ủy viên; giám sát đối với 17 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật đối 

với 07 đảng viên; tiếp nhận, xử lý 01 đơn, thƣ tố cáo, phản ánh của công dân (đã 

chuyển đơn cho các cơ quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền); tiếp tục giải quyết 

tố cáo đối với 03 cấp ủy viên các cấp.  

2- Một số kết quả công tác xây dựng chính quyền  

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thƣờng lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa VIII 

thông qua 23 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực. Thƣờng trực HĐND tỉnh 

thăm và làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Cộng hòa Liên Bang 

Đức; thăm và làm việc tại Cộng hòa Pháp. Thƣờng xuyên theo d i, giám sát sự điều 

hành của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng trong việc triển khai thực 

hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc và nghị quyết của HĐND tỉnh.  

Hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp ổn định. Kịp thời kiện toàn các 

chức danh lãnh đạo, quản lý một số sở, ngành, địa phƣơng. Ban hành Kế hoạch kiểm 

tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Phú Yên năm 2022 - 2023.  

Công tác cải cách hành chính tiếp tục đƣợc quan tâm chỉ đạo. Ban Thƣờng vụ 

Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về Chuyển đổi số tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và định 

hƣớng đến năm 2030. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ 

liệu về dân cƣ, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai 

đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 
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3- Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội  

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đƣợc 

giao, hƣớng các hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cƣ; tiếp tục phối hợp đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực 

hiện tốt các chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc và địa 

phƣơng. Nổi bật nhƣ:  

- Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp đẩy mạnh triển khai thực hiện 

các phong trào thi đua yêu nƣớc, cuộc vận động ở cơ sở; vận động Quỹ Vì ngƣời 

nghèo đến nay hơn 15,3 tỷ đồng, đạt 153% chỉ tiêu (tăng 28,7 % so với cùng kỳ năm 

2021); tổ chức phát động đóng góp ủng hộ phong trào “Hỗ trợ xây dựng 1.000 căn 

nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách”. 

- Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện chƣơng 

trình, kế hoạch đã đề ra, trong đó một số hoạt động tạo đƣợc bề nổi nhƣ: Hội Nông 

dân tỉnh thƣờng xuyên hƣớng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển kinh tế tập 

thể; hƣớng dẫn nông dân chuyển đổi số, ứng dụng các tiến bộ trong khoa học, kỹ 

thuật vào sản xuất, chăn nuôi, quảng bá và tiêu thụ nông sản, nâng cao chất lƣợng 

hàng hóa và khả năng cạnh tranh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh duy trì các mô hình 

phụ nữ học tập và làm theo gƣơng Bác; triển khai các hoạt động chƣơng trình “Mẹ 

đỡ đầu” cho 304 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; duy trì 365 địa chỉ hỗ trợ 

phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức “Phiên chợ xanh” quảng 

bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Liên đoàn Lao động 

tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hƣớng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại 

hội đại biểu Công đoàn tỉnh Phú Yên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Các cấp 

công đoàn trong tỉnh phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, 

ngƣời lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn; từ đầu 

năm đến nay đã vận động thành lập 22 công đoàn cơ sở và kết nạp gần 2.400 đoàn 

viên khu vực ngoài nhà nƣớc. Hội Cựu chiến binh tỉnh tuyên truyền kết quả Đại 

hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đoàn đại 

biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh 

Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Tỉnh Đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 

các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng 

tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phối hợp khánh thành công 

trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại huyện Sơn Hòa với tổng kinh phí gần 

150 triệu đồng. Phát động “Ủng hộ công trình thanh niên tặng xuồng CQ cho cán bộ, 

chiến sỹ Trường Sa” năm 2022, quyên góp đƣợc hơn 130 triệu đồng. Tổ chức 

chƣơng trình “Ngày hội học sinh, sinh viên tỉnh Phú Yên năm học 2022 - 2023”, 

chƣơng trình “Tình nguyện mùa Đông” năm 2022 và “Xuân tình nguyện” năm 2023. 

Tổ chức Lễ phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 

2027. Đoàn đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên tham dự Đại hội đại 

biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.  

II- TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH  

1- Về kinh tế  

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Các địa phƣơng đang làm đất để tiến 

hành gieo sạ lúa vụ Đông - Xuân 2022-2023; diện tích gieo trồng cây hàng năm trong 
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tháng đạt 312 ha. Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy 

trì phát triển cơ bản ổn định; hiện nay, ngƣời chăn nuôi đang tích cực chăm sóc đàn 

vật nuôi để chuẩn bị cung ứng lƣơng thực trong dịp tết Nguyên đán. Triển khai trồng 

rừng tập trung, trồng dặm với diện tích 373,26 ha; tổng diện tích rừng trồng tập trung 

toàn tỉnh khoảng 7.052,78 ha tăng 0,63% so với cùng kỳ năm trƣớc. Sản lƣợng khai 

thác gỗ rừng trồng đạt 76,599 ngàn m
3
; số vụ vi phạm Luật lâm nghiệp là 06 vụ, lũy 

kế cả năm 2022 là 304 vụ vi phạm, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trƣớc. Hoạt động 

nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đƣợc duy trì ổn định; sản lƣợng thủy sản nuôi 

trồng thu hoạch 380 tấn, giảm 21,3%; năm 2022 thu hoạch đƣợc 16.923 tấn tăng 

112,1% so với cùng kỳ. Sản lƣợng thủy sản khai thác ƣớc đạt 2.422 tấn, năm 2022 

ƣớc đạt 63.840 tấn, tăng 0,1% so với cùng kỳ, đạt 106,4% so với kế hoạch, trong đó 

khai thác biển đạt hơn 63.520 tấn, chiếm tỷ lệ 99,5% (trong đó: cá ngừ đại dƣơng 

khai thác khoảng 3.300 tấn, tăng 12,1% so với cùng kỳ) .  

- Sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12 tăng 11,5% so 

với tháng cùng kỳ
6
; cả năm tăng 11,2% so với cùng kỳ

7
. Tổng giá trị sản xuất công 

nghiệp (giá so sánh 2010) ƣớc thực hiện 1.811,3 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ; 

ƣớc cả năm thực hiện 20.577,9 tỷ đồng, vƣợt 0,6% kế hoạch, tăng 10,7% so với cùng kỳ.  

- Thương mại và dịch vụ: Hoạt động thƣơng mại và dịch vụ ổn định, tăng 

trƣởng khá so với cùng kỳ năm trƣớc; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

tiêu dùng thực hiện ƣớc đạt 3.840,9 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ; ƣớc cả năm 

đạt 43.979,2 tỷ đồng, vƣợt 17,6% kế hoạch, tăng 26,9% so với cùng kỳ
8
. Chỉ số giá 

tiêu dùng tháng 12 tăng 7,82% so cùng kỳ; lũy kế bình quân năm 2022 tăng 4,69% so 

với bình quân cùng kỳ. Lƣợng khách du lịch đến Phú Yên tăng khá so với cùng kỳ, tổng 

lƣợt khách du lịch đến Phú Yên đạt 199.300 lƣợt, gấp 10,6 lần so với cùng kỳ, trong đó 

khách quốc tế đạt 730 lƣợt, gấp 8,8 lần so với cùng kỳ, tổng doanh thu hoạt động du lịch 

đạt 253,7 tỷ đồng, gấp 12,2 lần so với cùng kỳ năm trƣớc. Tổng doanh thu ngành vận 

tải ƣớc đạt 458,4 tỷ đồng, tăng 12% so tháng trƣớc và tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 

trƣớc; ƣớc năm 2022 đạt 3.969,2 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Tổng vốn huy 

động ƣớc đến ngày 29/12/2022 đạt 36.630 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2021; 

tổng dự nợ cho vay trên địa bàn ƣớc đạt 45.228 tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm 

2021; nợ xấu chiếm tỷ lệ khoảng 0,74% tổng dƣ nợ trên địa bàn tỉnh.  

- Công tác thu - chi ngân sách: Tổng thu ngân sách Nhà nƣớc trên địa bàn năm 

2022 ƣớc đạt 5.365 tỷ đồng, đạt 107,4% dự toán Trung ƣơng giao, đạt 80,8% dự toán 

tỉnh giao. Tổng chi ngân sách địa phƣơng ƣớc đạt 11.046 tỷ đồng, đạt 110,4% dự toán 

Trung ƣơng giao, đạt 94,8% dự toán tỉnh giao.  

- Phát triển các thành phần kinh tế: Trong tháng, đã cấp mới đăng ký kinh 

doanh cho 34 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký là 272,5 tỷ đồng; có 79 doanh nghiệp 

tạm ngừng hoạt động; 07 doanh nghiệp giải thể; tỷ lệ hồ sơ doanh nghiệp đăng ký qua 

                                                           
 
(6) 

Công nghiệp khai khoáng tăng 6,6%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,6%; công nghiệp sản xuất, phân phối 

điện, hơi nƣớc tăng 5,5%; công nghiệp cung cấp nƣớc, quản lý và xử lý rác thải tăng 9,2%. 

 (7)
 Công nghiệp khai khoáng tăng 7%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,1%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện, 

hơi nƣớc tăng 13,5%; công nghiệp cung cấp nƣớc, quản lý và xử lý rác thải tăng 8%. 

 (8)
 Trong đó: hoạt động bán lẻ hàng hóa tháng 12 ƣớc đạt 3.084,5 tỷ đồng, tăng 12,3% so với tháng cùng kỳ; cả năm 

ƣớc đạt 35.712,8 tỷ đồng, vƣợt 11,6% kế hoạch năm, tăng 19,3% so với cùng kỳ.  
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mạng chiếm 42,44%; lũy kế năm 2022 đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 556 doanh 

nghiệp, với số vốn đăng ký là 4.598 tỷ đồng (tăng 41,47% về số doanh nghiệp và 9,03% 

về số vốn so với cùng kỳ); 29 doanh nghiệp thông báo hoạt động trở lại trƣớc thời hạn 

(tăng 52,63% so với cùng kỳ); có 238 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (tăng 17,24% 

so với cùng kỳ); 99 doanh nghiệp giải thể (tăng 23,75% so với cùng kỳ); tỷ lệ hồ sơ 

doanh nghiệp đăng ký qua mạng đạt 46,77% (trung bình cả nước đạt tỷ lệ 68,92%). Lũy 

kế đến ngày 29/12/2022, số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn là 4.186 doanh 

nghiệp, với tổng vốn đăng ký 77.669 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 63 Tổ hợp tác, 172 Hợp tác 

xã, 02 Liên hiệp Hợp tác xã đang hoạt động.  

2- Về văn hoá - xã hội   

- Các trƣờng trên địa bàn tỉnh tổ chức dạy và học theo kế hoạch, chuẩn bị sơ 

kết học kỳ I năm học 2022-2023. Tiếp tục triển khai bồi dƣỡng đội tuyển học sinh 

giỏi cấp tỉnh dự thi cấp quốc gia năm 2023. Tập trung xây dựng Đề án Phát triển đội 

ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện 

Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2022-2025, định hƣớng đến năm 

2030 tỉnh Phú Yên. Tổ chức kiểm tra công tác đánh giá ngoài và xây dựng trƣờng 

chuẩn quốc gia tại một số trƣờng Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn Tỉnh
9
.  

- Ngành y tế tập trung chỉ đạo các biện pháp điều tra côn trùng, tổng vệ sinh 

diệt bọ gậy, xử lý hóa chất phòng chống dịch bệnh ở các vùng trọng điểm, không để 

sốt xuất huyết phát triển thành dịch, tuy nhiên số ổ dịch, số ca mắc sốt xuất huyết 

trong tháng tăng so với cùng kỳ, với 29 ổ dịch, 609 ca mắc, 01 ca tử vong (tăng 27 ổ 

dịch, số mắc tăng 7,2 lần, tăng 01 ca tử vong); lũy kế năm 2022, toàn tỉnh có 208 ổ 

dịch với 4.313 ca mắc sốt xuất huyết, 03 ca tử vong (tăng 181 ổ dịch, số ca mắc tăng 

4,4 lần, tử vong tăng 01 ca  so với cùng kỳ). Tay chân miệng có 01 ca (tăng 01 ca so 

với cùng kỳ); lũy kế năm 2022 là 169 ca mắc tay chân miệng (tăng 16,6% so với cùng 

kỳ). Sốt rét có 01 ca (tăng 01 ca so với cùng kỳ); lũy kế năm 2022 là 23 ca mắc sốt rét 

(giảm 46,5% so với cùng kỳ), không có trƣờng hợp tử vong. Chƣơng trình tiêm chủng 

mở rộng đƣợc thực hiện tốt, đến cuối tháng 12/2022 đạt 95,1% số cháu dƣới 1 tuổi 

đƣợc tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin phòng bệnh; số bà mẹ mang thai đƣợc tiêm 

phòng uốn ván 2 mũi đạt tỷ lệ 90,1%. Thƣờng xuyên thực hiện công tác thanh tra, 

kiểm tra về chất lƣợng vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức kiểm tra việc chấp hành 

các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm đối với 13 cơ sở sản xuất đá thực phẩm, 

nƣớc uống đóng chai; triển khai Kế hoạch công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết 

Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023. Các cấp, các ngành tiếp tục triển 

khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tập trung tiêm 

vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tƣợng theo quy định.  

- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao
10

. Tổ chức Lễ 

dâng hƣơng kỷ niệm 26 năm ngày mất Luật sƣ - Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ. Tổ chức 

Lễ Chào cờ đầu năm mới 2023 và các hoạt động chào đón nhƣng du khách đầu tiên 

                                                           
 
(9)

 Nhƣ: Trƣờng Tiểu học và THCS  Hòa Hội, huyện Phú Hòa; Trƣờng THCS Trần Quốc Toản và Trƣờng THCS Hùng 

Vƣơng, TP. Tuy Hòa. 

 
(10)

 Nhƣ: Tổ chức trình diễn di sản Nghệ thuật Bài chòi kết hợp với một số loại hình nghệ thuật truyền thống tại thị xã 

Đông Hoà, huyện Phú Hòa; hƣớng dẫn khen thƣởng trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể nghệ 

thuật Bài chòi năm 2022; tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Trống đôi, Cồng ba, 

Chiêng năm năm 2022. Tổ chức giải bóng chuyền truyền thống Nông dân-Nông nghiệp tỉnh Phú Yên lần thứ XV năm 2022;… 
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đến Mũi Đại Lãnh. Tập trung xây dựng Đề án “Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh 

Phú Yên giai đoạn 2020 - 2025” và Đề án “Phát triển thể dục thể thao quần chúng 

tỉnh Phú Yên giai đoạn 2020 - 2025”. Tham gia thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc 

lần thứ IX năm 2022, đạt 03 huy chƣơng các loại
11

. Đến nay, đã tham gia thi đấu 26 

giải toàn quốc và 01 giải khu vực, đạt 51 huy chƣơng các loại; có 75 lƣợt vận động 

viên đạt đ ng cấp quốc gia.  

- Triển khai đồng bộ các chế độ, chính sách đối với gia đình chính sách, ngƣời 

có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Triển khai tuyển chọn lao 

động Phú Yên đi làm việc tại các doanh nghiệp ngoài tỉnh. Tổ chức các lớp tập huấn đào 

tạo, bồi dƣỡng về nghiệp vụ quản lý nâng cao năng lực về kỹ năng số thích ứng cuộc 

cách mạng 4.0 và hội nhập thị trƣờng lao động khu vực Asian và quốc tế trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên năm 2022. Công tác phòng chống tai nạn thƣơng tích trẻ em quan tâm 

thƣờng xuyên. Thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách của Nhà nƣớc đối với trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  

3- Quốc phòng - an ninh  

Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục đƣợc tăng cƣờng, giữ vững 

ổn định. Lực lƣợng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ tỉnh đến 

cơ sở, bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm và các sự kiện chính trị, kinh 

tế, văn hóa quan trọng diễn ra ở địa phƣơng. Triển khai tổng kết thực hiện nhiệm vụ 

quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo và bảo đảm an ninh trật tự trên khu vực biên giới 

biển năm 2022 và ban hành Kế hoạch thực hiện năm 2023. Triển khai đồng bộ, hiệu quả 

các mặt công tác nghiệp vụ quản lý địa bàn, đối tƣợng, giữ vững an ninh chính trị trên 

địa bàn tỉnh. An ninh trên các lĩnh vực ổn định, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ có hiệu 

quả các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Triển khai đồng bộ các 

biện pháp tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự
12

, nhất là 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội 

phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của lực lƣợng cảnh sát 

kinh tế. Triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, các hành 

vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo bảo đảm an ninh trật 

tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tăng cƣờng các biện pháp công tác bảo đảm trật 

tự an toàn giao thông dịp Tết Dƣơng lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội 

đầu xuân 2023; triển khai thực hiện tốt các biện pháp công tác đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông
13

.  

                                                           
 
(11)

 Gồm: 01 vàng, 01 bạc và 01 đồng. đặc biệt, môn Điền kinh, vận động viên Lê Thị Tuyết thi đấu xuất sắc giành huy 

chƣơng vàng cự ly chạy Marathon (42,195km) lập kỷ lục mới và huy chƣơng đồng cự ly chạy 10km, phá kỷ lục Đại 

hội, là kỳ tích của Điền kinh Phú Yên; bên cạnh thành tích lịch sử của Điền kinh, thì vận động viên Trần Thị Ngọc Hoài 

cũng đã bảo vệ thành công tấm huy chƣơng bạc nội dung cá nhân Nữ hạng cân 65kg môn V  cổ truyền, tại Đại hội thể 

thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. 

 
(12)

 Trong  tháng, đã phát hiện 45 vụ tội phạm về trật tự xã hội (giảm 08 vụ (15,1%)) so với tháng trước và tăng 24 vụ 

(53,3%) so với cùng kỳ năm 2019); 17 vụ vi phạm trên lĩnh vực thƣơng mại, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép 

(tăng 10 vụ so với tháng trước); 29 vụ vi phạm trên lĩnh vực thƣơng mại, hàng giả, hàng kém chất lƣợng; 03 vụ, 06 đối 

tƣợng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; 16vụ/01 tổ chức, 11 cá nhân vi phạm pháp luật về môi trƣờng, tài nguyên, 

vệ sinh an toàn thực phẩm (giảm 14 vụ so với tháng trước). 

 
(13)

 Tình hình tai nạn giao thông (từ 15/11/2022-14/12/2022) đã xảy ra 17 vụ TNGT, làm 14 ngƣời chết, bị thƣơng 09 

ngƣời, thiệt hại tài sản 44,5 triệu đồng; so với tháng trƣớc tăng cả 03 tiêu chí, tăng 07 vụ (tỷ lệ 70%), tăng 08 ngƣời chết 

(tỷ lệ 133,3%), tăng 02 ngƣời bị thƣơng (tỷ lệ 28,6%); so với cùng kỳ năm 2019, bằng số vụ, tăng 04 ngƣời chết (tỷ lệ 

40%); giảm 09 ngƣời bị thƣơng (tỷ lệ 50%); lũy kế từ 15/12/2021-14/12/2022, toàn tỉnh đã xảy ra 133 vụ tai nạn giao 
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IV- CÔNG TÁC ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ THU HÚT ĐẦU TƢ  

1- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản  

Công tác đầu tƣ xây dựng cơ bản tiếp tục đƣợc tập trung chỉ đạo quyết liệt. Tuy 

nhiên, công tác bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn tỉnh 

thực hiện còn chậm, đã ảnh hƣởng đến tiến độ thực hiện các dự án
14

. Các chủ đầu tƣ 

đã và đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm, 

tuy nhiên khối lƣợng thực hiện vẫn còn thấp so với kế hoạch đề ra. Giá trị giải ngân 

tính đến ngày 27/12/2022, giá trị giải ngân là 2.578.113 triệu đồng, bằng 52,7% kế 

hoạch vốn trung ƣơng giao và bằng 48,1% kế hoạch vốn tỉnh giao. Đối với Chƣơng 

trình mục tiêu quốc gia, hiện nay các Chủ chƣơng trình đang hoàn thiện các thủ tục 

hƣớng dẫn các địa phƣơng triển khai thực hiện theo quy định và đang xây dựng 

nguyên tắc lồng ghép vốn để thực hiện 03 chƣơng trình mục tiêu quốc gia (xây dựng 

nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi) và các chƣơng trình phát triển kinh tế - xã hội khác trên địa 

bàn tỉnh nhằm phát huy hết các nguồn lực phục vụ cho đầu tƣ phát triển cho tỉnh.  

2- Công tác thu hút đầu tư   

Từ đầu năm đến nay, đã chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ 22 dự án, với tổng vốn 

đầu tƣ 3.485,514 tỷ đồng, điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ 18 dự án. Ngoài ra, đã tiếp và 

làm việc với nhiều nhà đầu tƣ đến tìm hiểu cơ hội đầu tƣ tại tỉnh trong các lĩnh vực 

nhƣ du lịch nghỉ dƣỡng, bất động sản, sân golf, nuôi trồng thủy sản công nghệ 

cao,....Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tƣ triển khai thực hiện đầu tƣ sớm 

hoàn thành, đƣa vào hoạt động dự án theo kế hoạch. Bên cạnh đó, tập trung hỗ trợ, 

giải quyết cơ bản các khó khăn vƣớng mắc, hoàn chỉnh thủ tục đầu tƣ thuộc thẩm 

quyền của tỉnh đối với một số dự án lớn trên địa bàn. Tỉnh đang xúc tiến, chuẩn bị 

các nội dung để tham gia Hội nghị triển khai Chƣơng trình hành động của Chính phủ 

triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung 

Bộ và Duyên hải Trung Bộ và Xúc tiến đầu tƣ. 

B- MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO, CHỈ 

ĐẠO TRONG THÁNG 01/2023  

1- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tổng kết năm 2022, 

các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị năm 2023; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trƣơng, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc trên các lĩnh vực và các chƣơng trình hành động, 

nghị quyết, quy định của Tỉnh ủy, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa thực hiện Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các 

chủ trƣơng của Trung ƣơng đảm bảo sát hợp với đặc điểm tình hình, phát huy hiệu 

quả đối với sự phát triển của địa phƣơng. Tổ chức Hội nghị kiểm điểm Ban Thƣờng 

                                                                                                                                                                                                 
thông, giảm 10 vụ; làm chết 79 ngƣời, giảm 03 ngƣời; bị thƣơng 97 ngƣời, giảm 07 ngƣời so với cùng kỳ năm trƣớc; 

thiệt hại tài sản 1.056,9 triệu đồng. 

 
(14)

 Nhất là các dự án: Tuyến đƣờng Phƣớc Tân – Bãi Ngà, đoạn qua nhà máy lọc dầu Vũng Rô; Đƣờng từ Khu 

công nghiệp Hòa Hiệp 1 đến Bắc cầu Đà Nông, giai đoạn 2 (đoạn từ Km15+910 – Km17+070); tuyến đƣờng giao thông 

từ Cảng Bãi Gốc, Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh 

Hòa (thị xã Đông Hòa); Dự án xây dựng công trình đƣờng bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn qua địa phận tỉnh 

Phú Yên. 
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vụ Tỉnh ủy năm 2022. Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 

chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện”. Tổ chức tổng 

kết, trao giải Giải Búa liềm vàng năm 2022 và gặp mặt báo chí đầu năm 2023.  

2- Tăng cƣờng và nâng cao chất lƣợng công tác chính trị, tƣ tƣởng, tạo sự đồng 

thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 

chính trị năm 2023. Chỉ đạo công tác đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, tin 

giả, sai sự thật, chống phá Đảng, Nhà nƣớc và xuyên tạc tình hình, kết quả thực hiện 

nhiệm vụ chính trị địa phƣơng. Thƣờng xuyên chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn 

thiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ, phù hợp với quy định của Đảng, Nhà 

nƣớc. Đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới, nhất là nâng cao chất lƣợng 

công tác dân vận chính quyền. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trên 

tinh thần lấy cảnh báo, phòng ngừa là chính và gắn kết với kiểm soát quyền lực, 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật 

đảng; phát huy vai trò công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng, đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.  

3- Tiếp tục sắp xếp, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 

động của bộ máy chính quyền các cấp. Triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả 

hơn công tác cải cách hành chính; tăng cƣờng công khai, minh bạch trong giải quyết 

các thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của 

các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu tiến tới xây dựng chính quyền điện tử, xã hội 

số. Tiếp tục nghiên cứu đa dạng hóa phƣơng thức và nâng cao chất lƣợng, hiệu quả 

hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo hƣớng thực chất, đi vào chiều 

sâu, bám sát cơ sở, địa bàn dân cƣ.  

 4- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thƣờng vụ Tỉnh 

ủy về việc chuẩn bị tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ 

chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 

2023. Quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân 

trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhất là đối với ngƣời có công, gia đình 

chính sách, ngƣời thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số để 

ngƣời dân đƣợc đón Tết đầm ấm. Cụ thể hóa triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp 

Kết luận số 42-KL/TW ngày 20/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng và 

các chỉ đạo của Chính phủ về chủ trƣơng, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã 

hội, dự toán ngân sách năm 2023. Rà soát, đôn đốc tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tƣ 

để triển khai xây dựng các dự án. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi 

trƣờng đầu tƣ, kinh doanh. Tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong hoạt động đầu 

tƣ xây dựng nhƣ công tác bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, tái định cƣ phục vụ các 

dự án trên địa bàn tỉnh, thủ tục đất đai, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và 

giải ngân vốn đầu tƣ. Tích cực làm tốt công tác bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng Dự án 

xây dựng công trình đƣờng bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, 

đoạn qua tỉnh. Chú trọng công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề, giảm nghèo bền 

vững. Nâng cao chất lƣợng chuyên môn trong công tác khám chữa bệnh, nhất là trong 

chẩn đoán bệnh ban đầu và điều trị kịp thời của các cơ sở y tế.  
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5- Thực hiện hiệu quả các biện pháp tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ 

nạn xã hội. Tuyên truyền, chấn chỉnh công tác phòng, chống cháy, nổ. Duy trì 

nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu và huấn luyện cho các 

lực lƣợng. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng nắm tình hình, bảo 

vệ địa bàn, biên giới vùng biển, làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu 

nạn khi có tình huống xảy ra. Tăng cƣờng công tác quản lý, đấu tranh với các băng, 

nhóm có biểu hiện hoạt động phạm tội hình sự, nhất là các băng, nhóm nghi vấn hoạt 

động trộm cắp tài sản, liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tàng trữ, sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hoạt động phạm tội về ma túy; đấu tranh triệt xóa các 

tụ hiểm hoạt động tệ nạn xã hội phức tạp. Triển khai các giải pháp phòng ngừa, phát 

hiện, điều tra, xử lý có hiệu quả hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm về trật tự quản ký 

kinh tế; vi phạm về môi trƣờng, tài nguyên, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục thực 

hiện hiệu quả kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đản an ninh trật 

tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.  

 

  

                                                                 BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY 
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