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BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; 

 Nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2020 

 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện 

9 tháng đầu năm 2020 trong trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tình 

hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới hoạt 

động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của người dân; diễn biến thời tiết, 

dịch bệnh bất lợi đối với các loại cây trồng và vật nuôi, nhất là ngành chăn nuôi 

chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch tả lợn Châu Phi; nguồn lực đầu tư phát triển của 

địa phương còn hạn chế... Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là rất nặng nề; đòi hỏi 

cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp phải quyết tâm nỗ lực 

lớn, tập trung phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế trong điều kiện 

phòng, chống dịch Covid-19 để có thể đạt kết quả cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ kế 

hoạch năm 2020. 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Lĩnh vực kinh tế  

1.1. Sản xuất nông nghiệp 

Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng sản xuất nông nghiệp 

cơ bản ổn định, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá hiện hành ước đạt 861 

tỷ đồng, đạt 58% KH, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019. 

a) Trồng trọt: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 50.214 tấn, đạt 

96,57% KH cả năm, bằng 96,62 % so với cùng kỳ năm 2019
1
. Riêng vụ Hè Thu, 

lúa năng suất đạt 45,59 tạ/ha, sản lượng 20.569,9 tấn, bằng 93,73% KH, bằng 

91,8% so với vụ Hè Thu 2019.  

b) Chăn nuôi: Công tác chăn nuôi 9 tháng qua đàn lợn có 27.450 con, bằng 

139% so với cùng kỳ năm 2019; Đàn trâu bò có 19.950 con, bằng 104,27 % so 

với cùng kỳ năm 2019 và đàn gia cầm có trên 647.100 con, bằng 83% so với 

cùng kỳ 2019. Toàn huyện có 13 trang trại chăn nuôi lợn có quy mô từ 300 con 

trở lên. Có 4 trang trại chăn nuôi gia cầm quy mô 3000 - 10.000 con, liên kết với 

doanh nhiệp. Tiến độ tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2/2020 đến nay cho đàn 

trâu bò đạt 44% KH, đàn lợn đạt 65%. 

c) Lâm nghiệp: Trồng mới trên 68,87 ha rừng tập trung, đạt 2% KH, bằng 

10% so với cùng kỳ năm 2019; trồng 55.900 cây phân tán các loại đạt 80 % kế 

hoạch, bằng 80% so với cùng kỳ năm 2019. Công tác trồng rừng, bảo vệ rừng, 

phòng chống chữa cháy rừng được thực hiện khá đồng bộ, có hiệu quả; phương 

án phòng cháy, chữa cháy rừng cơ bản được kiểm soát tốt
2
; Triển khai phê duyệt 

                                           
1
 Sản lượng lương thực có hạt vụ Xuân đạt 29.519 tấn, vụ Hè Thu đạt 20.695 tấn. 

2
 5 điểm phát lửa: Kỳ Tân 1, Kỳ Giang 1, Lâm Hợp 1, Kỳ Thương 2 đã được kiểm soát 
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hồ sơ bảo vệ rừng cho 4 xã Kỳ Lạc, Kỳ Sơn, Lâm Hợp, Kỳ Tây và hồ sơ làm giàu 

rừng ở Kỳ Sơn; Kiểm tra đề nghị của xã Kỳ Trung về thanh lý rừng thông. 

d) Thủy sản: Sản lượng thủy sản đạt 2.787 tấn đạt 93% KH; trong đó, khai 

thác thủy sản 2.301 tấn, đạt 99 % KH, nuôi trồng thủy sản với diện tích 738 ha, 

đạt 98% kế hoạch; sản lượng ước đạt 476 tấn đạt 73% KH.  

e) Thủy lợi:  Toàn huyện tổ chức ra quân làm giao thông thuỷ lợi nội đồng, 

phục vụ sản xuất vụ Xuân và vụ Hè Thu năm 2020, kết quả nạo vét hơn 295km 

kênh mương nội đồng với  khối lượng nạo vét trên 15.000m
3
, ước tính huy động 

6.300 ngày công tham. Xây dựng được 5,2 km kênh mương nội đồng đạt 

40,5%KH. 

1.2. Xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị 

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Chương trình MTQG xây dựng NTM, 

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm của huyện tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đạt kết quả khá cao và rõ nét, cụ thể là: 

- Về phát triển sản xuất: Toàn huyện xây dựng mới 50 mô hình (3 mô hình 

vừa , 47 mô hình nhỏ); thành lập mới 26/35 DN, đạt 74,3% kế hoạch, 03 HTX , 2 

THT. Trong tháng 9 giải thể 16 HTX, lũy kế đến nay toàn huyện có 90 HTX. 

- Về xây dựng KDC mẫu, vườn mẫu: Đến nay có thêm 11 thôn đạt chuẩn. 

Lũy kế đến nay toàn huyện có 41 khu dân cư và 284 vườn mẫu đạt chuẩn. 

- Về Chương trình mỗi xã một sản phẩm: Có 18 sản phẩm đăng ký, trong 

đó có 9 sản phẩm được tỉnh lựa để chỉ đạo thực hiện, gồm có 2 sản phẩm nâng 

cấp 4 sao, 01 sản phẩm tham gia lại và 6 sản phẩm tham gia mới. 

Tập trung chỉ đạo xây dựng trung tâm đô thị mới Kỳ Đồng. Chín tháng đầu 

năm hoàn thành 01 tiêu chí (tiêu chí quy mô dân số), tăng 5,9 điểm. Lũy kế đến 

nay đã đạt 3/5 tiêu chí, với 65,15/75 điểm tối thiểu. 

1.3. Phát triển Công nghiệp-TTCN; Thương mại, dịch vụ; Khoa học 

công nghệ: 

Triển khai công tác kiểm tra ATTP, thực hiện ký cam kết ATTP cho 174 

cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ thuộc quản lý của ngành Công Thương trên địa 

bàn các xã: Kỳ Xuân, Kỳ Phong, Kỳ Tây. Thực hiện kiểm định phương tiện đo 

định kỳ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tổ chức làm việc với 

Điện lực Kỳ Anh và UBND các xã để giải quyết các tồn tại trong đầu tư xây 

dựng, quản lý và cung cấp điện, chỉnh trang hệ thống cột, đường dây của Điện 

lực Kỳ Anh. Triển khai tổ chức vòng chung kết Hội thi, Cuộc thi sáng tạo khoa 

học kỹ thuật trong các cơ quan trường học. 

1.4. Công tác quy hoạch, giao thông, xây dựng 

Kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch thực hiện công tác xây dựng và duy tu bảo 

dưỡng 8,5km các tuyến đường GTNT năm 2020 từ nguồn vốn Quỹ bảo trì đường 

bộ tỉnh và nguồn duy tu của huyện, kết quả:  Đã hoàn thành duy tu 3,5km đường 

huyện lộ và đường liên xã LX.04 (đoạn qua xã Kỳ Tiến); 3km đường liên thôn 

Tây Xuân, Tân Xuân xã Kỳ Tây đang triển khai thi công; 2km đường huyện 

ĐH.143 (đoạn qua xã Kỳ Thọ) đang khảo sát thiết kế. 

Chỉ đạo, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ làm đường GTNT theo cơ chế 

hỗ trợ xi măng năm 2020, kết quả: trong 9 tháng toàn huyện thực hiện được 
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35,51km đường giao thông đạt 84% so với kế hoạch; 32,63km rãnh thoát nước 

đạt 105% so với kế hoạch. 

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và thẩm định các công trình được 

quan tâm, tổ chức thực hiện nghiêm túc: Triển khai lập quy hoạch xây dựng vùng 

huyện; chủ trương lập Quy hoạch chi tiết dự án sử dụng đất tại xã Kỳ Đồng và xã 

Kỳ Giang theo đề xuất của Công ty CP tập đoàn Thành Huy; Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Xây dựng Gia Phát; quy hoạch quảng trường, trung tâm văn hóa 

huyện. Kiểm tra, xử lý các nội dung về quản lý trật tự xây dựng tại Khu dân cư 

Phú Nhân Nghĩa, xã Kỳ Châu. 

1.5. Thu, chi ngân sách 

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 715,9 tỷ đồng, đạt 89% kế 

hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 72,2 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch, 

bằng 59% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng chi ngân sách huyện: thực hiện 9 

tháng đầu năm 470,3 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch. Các nhiệm vụ chi  ngân sách 

được bảo đảm theo dự toán và tiến độ thực hiện, xử lý kịp thời nhiệm vụ phát 

sinh, trong đó ưu tiên các nhiệm vụ phòng chống dịch covid-19. 

 2. Văn hoá - xã hội 

2.1.Giáo dục và đào tạo:  

Thực hiện Đề án sắp xếp hệ thống trường mầm non, tiểu học, THCS đã sáp 

nhập 4 trường thành 2 trường giảm 02 trường so với năm 2019; thành lập 01 

trường mầm non tư thục Phú Nhân Nghĩa. Hoàn thành chương trình dạy học, 

khung kế hoạch năm học 2019-2020. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được 

giữ vững, hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ 99,95%, tốt nghiệp THCS 

đạt 98,83%; tốt nghiệp THPT  99,9%, có 26 lượt em đạt từ 27 điểm trở lên tuyển 

vào đại học; chất lượng các kỳ thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi cấp huyện, 

cấp tỉnh đạt kết quả cao3, tăng 14 giải học sinh giỏi tỉnh văn hóa so với năm học 

trước; chuẩn bị tốt các điều kiện về CSVC, đội ngũ cho Chương trình sách giáo 

khoa mới; tổ chức tốt lễ khai giảng và hội nghị triển khai nhiện vụ năm học 2020-

2021; thực hiện điều động, biệt phái giáo viên các cấp (biệt phái nội huyện 20 

giáo viên, huyện ngoài vào 43 giáo viên); tuyển dụng 38 giáo viên cấp học tiểu 

học, 11 kế toán mầm non, 15 giáo viên theo Quyết định 3604, 2059 của UBND 

tỉnh. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, trường học đạt chuẩn quốc gia được các 

địa phương quan tâm đầu tư, lũy kế đến nay có 42/56 trường đạt chuẩn, đạt tỉ lệ 

75% (MN 13, TH 15, THCS 12, THPT 2). 

2.2. Công tác y tế, dân số:  

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch bệnh Covid- 19. Toàn 

huyện tổ chức 22 khu cách ly tập trung, tiến hành cách ly tập trung 158 công dân, 

cách ly tại nhà 4036 công dân, lấy 593 mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính; 

                                           
3
 Kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc học mầm non có 101 giáo viên đạt giải; Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các 

môn văn hóa lớp 9 có 51 em đạt giải tăng 14 giải, trong đó 01 giải nhất, 12 giải nhì, 22 giải ba, 16 giải khuyến 

khích và 2 giải nhì, 2 giải ba đồng đội (bộ môn Sinh, Sử, Địa, Hóa); cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh có 02 dự 

án đạt giải; cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” cấp tỉnh có 10 em đạt giải, chứng nhận; có 210 em đạt giải trong cuộc 

thi học sinh giỏi các môn văn hóa 9 cấp huyện, trong đó: 12 giải nhất, 27 giải nhì, 48 giải ba, 123 khuyến khích; 

Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện có 420 em đạt giải, trong đó: 102 giải nhất, 100 giải nhì, 125 giải ba, 93 khuyến 

khích. 
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kiểm soát chặt chẽ không để dịch phát sinh trên địa bàn. Vận động các tập thể, cá 

nhân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, số tiền mặt được ủng hộ trên 1.829 

triệu đồng, vật chất quy tiền 393 triệu đồng. Thực hiện kịp thời chế độ chi hỗ trợ 

đối với người được cách ly y tế, chế độ bồi dưỡng người tham gia trực tiếp công 

tác phòng, chống dịch và một số nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn. 

Triển khai thực hiện Đề án “Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt 

động của Trung tâm Y tế huyện’’ tiến hành thu hút, tiếp nhận 06 cán bộ, tuyển 

dụng 04 Bác sỹ đa khoa về làm việc tại Trung tâm Y tế huyện, thu nhận 211 bộ 

hồ sơ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Y tế; phối hợp giải quyết 

đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục xây dựng Trung tâm Y tế huyện 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Trung tâm y tế đi vào hoạt động theo kế 

hoạch. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh tại các 

trạm y tế, xây dựng cơ sở y tế Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn. Chỉ đạo và phối hợp 

triển khai hoạt động khám, tạo lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân đạt 

92,5%; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT. 

Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 87,4% đạt 97% so với kế hoạch đầu năm;  

Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình được quan tâm chỉ đạo. Triển khai 

tốt các đợt truyền thông, cung cấp dịch vụ KHHGĐ tại cơ sở. Tỷ suất sinh thô 9 

tháng đầu năm 17,5%o, đạt 99% so với kế hoạch; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy 

dinh dưỡng thể chiều cao 15,7% đạt 101% so với kế hoạch. 

2.3. Văn hóa, thể thao, du lịch:  

Tập trung mọi nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, nhất là các thiết 

chế VHTT ở các thôn xóm đối với các xã đăng ký về đích trong năm 2020 (Xây 

dựng mới 5 nhà văn hóa thôn, 3 sân vận động xã, nâng cấp 14 nhà văn hóa 

thôn). Trong điều kiện rất nhiều khó khăn, nhưng các hoạt động Văn hóa, văn 

nghệ vẫn diễn ra sôi nổi, hiệu quả và đảm bảo tốt công tác phòng dịch, cụ thể: 

Tổng kết 10 năm xây dựng Nông thôn mới, Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng 

cộng sản Việt Nam, gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ; phối hợp với Trung 

tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật mừng 

Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020; Liên hoan Dân ca, ví giặm Nghệ Tĩnh ở 3 

cụm thành công tốt đẹp. Tiến hành rà soát các cơ sở lưu trú, các dịch vụ du lịch 

trên địa bàn, tổng hợp số lượng cơ sở kinh doanh, đối tượng lao động bị mất việc 

làm trong lĩnh vực du lịch do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

2.4. Lao động, việc làm, an sinh xã hội: 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách người có công, đối tượng 

Bảo trợ xã hội. Trong 9 tháng đầu năm đã chi trả hơn 64,8 tỷ đồng cho 26,118 

lượt đối tượng người có công và  43,200 lượt đối tượng bảo trợ xã hội; giải quyết 

kịp thời, đúng quy định 1.671 hồ sơ
4
 tiếp  nhận. Công tác An sinh xã hội tiếp tục 

được quan tâm, việc triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 

                                           
4
  trong đó Lĩnh vực Người có công và thân nhân 422 hồ sơ: Bảo hiểm xã hội 102 hồ sơ, Mai táng phí 77 hồ sơ, 

đính chính thông tin và khác 243 hồ sơ ; Lĩnh vực bảo trợ xã hội 501 hồ sơ: Hưởng mới 190 bộ , thôi hưởng 195 

bộ, mai táng phí 63 hồ sơ, điều chỉnh và di chuyển 53 hồ sơ, hộ nghèo, cận nghèo 749 hồ sơ 
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19 khá kịp thời và đảm bảo đúng quy định. Tổng số đối tượng đợt 1 hỗ trợ là 

14.554 người, với tổng kinh phí hơn 15,9 tỷ đồng
5
.  

Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ, các chính sách hỗ trợ được 

thực hiện kịp thời, hỗ trợ thu nhập cho hộ nghèo theo nghị quyết 151/NQ-HĐND 

tỉnh hơn 378 triệu đồng và của tập đoàn Vingruop tài trợ hơn 2,639 tỷ đồng; Phối 

hợp Tập đoàn Vingruop, MTTQ huyện hỗ trợ xây dựng 103 nhà ở cho hộ nghèo 

với kinh phí tạm ứng 3,09 tỷ đồng, đồng thời tiến hành nghiệm thu và hỗ trợ số 

tiền còn lại.  

3. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường và giải phóng mặt bằng 

3.1. Tài nguyên và môi trường 

- Về công nhận lại diện tích đất ở trước ngày 18/12/1980: Tiếp nhận 40 hồ 

sơ (Kỳ Tây 32, Kỳ Hải 08), ban hành Quyết định công nhận cho 22 thửa đất (Kỳ 

Đồng 20, Kỳ Giang 01, Kỳ Bắc 01); Lũy kế đến nay đã tiếp nhận 1278 hồ sơ; ban 

hành quyết định công nhận cho 502 thửa đất; đang trình UBND huyện 40 hồ sơ 

(các xã Kỳ Hải 24, Kỳ Thượng 16); đang thẩm định 424 hồ sơ. 

- Về công tác giao đất, đấu giá QSD đất, thu tiền sử dụng đất: Đang thực 

hiện quy trình xây dựng giá đất cụ thể quy hoạch 05 vùng thuộc 04 xã, gồm: xã 

Kỳ Văn, Kỳ Tiến, Kỳ Đồng (02 vùng), Kỳ Xuân. 

- Về công tác bảo vệ môi trường: Tham mưu UBND huyện tổ chức thực 

hiện các hoạt động hướng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020; 

Phối hợp với Huyện đoàn và UBND xã Kỳ Văn tổ chức lễ ra quân hưởng ứng 

Chiến dịch; Hướng dẫn các xã xây dựng hồ sơ tiêu chí Môi trường và An toàn 

thực phẩm. 

3.2. Công tác thu hồi đất, thẩm định BT, HT, TĐC các dự án 

Trong tháng 9 đã tiến hành thu hồi đất 02 dự án với diện tích thu hồi 

47.779,1 m
2
, Có 06 hộ và 03 tổ chức bị ảnh hưởng, số tiền bồi thường, hỗ trợ 

2,36 tỷ đồng; Lũy kế 9 tháng đầu năm đã tiến hành phê duyệt phương án 06 lượt 

dự án với 08 lượt phê duyệt với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ 103,07 tỷ đồng, 

có 670 lượt hộ gia đình và 06 lượt tổ chức bị ảnh hưởng; số hộ giao đất tái định 

cư là 45 hộ. 

4. Công tác tư pháp, thanh tra 

- Các nhiệm vụ Tư pháp được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả; tuyên 

truyền PBGDPL, hòa giải cơ sở, tư vấn, trợ giúp pháp lý, quản lý nhà nước về 

công tác xử lý vi phạm hành chính được tăng cường. Công tác đăng ký, quản lý 

hộ tịch, chứng thực đạt kết quả tốt. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây 

dựng và công nhận 14 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 

619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
6
.  

- Tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ở 

cơ sở. Công tác tiếp công dân từng bước đi vào nề nếp, nhất là ở cấp xã. Quá 

trình tiếp công dân cơ bản đúng trình tự, thủ tục theo quy định, các phiên tiếp 

                                           
5
 hộ nghèo 2.588 nhân khẩu với kinh phí  1,941 tỷ đồng; hộ cận nghèo 5.231 nhân khẩu với kinh phí 3,923 tỷ 

đồng; Người có công 2.584 người với kinh phí 3,876 tỷ đồng; đối tượng Bảo trợ xã hội  4.151 người với kinh phí  

6,226 tỷ đồng 
6. Kỳ Tiến, Kỳ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Giang, Kỳ Đồng, Kỳ Thư, Kỳ Tân, Kỳ Châu, Kỳ Hải, Kỳ Lâm, Kỳ Trung, Kỳ Thọ, Kỳ Phú, 

Kỳ Sơn. 
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công dân có lãnh đạo tham gia. Ban hành Kết luận thanh tra hành chính tại 4 

trường học; Thanh tra việc giao đất, cho thuê đất trái thẩm. Hiện nay đang xây 

dựng báo cáo kết quả thanh tra xã Kỳ Xuân, Kỳ Phong; các xã còn lại hoàn thiện 

hồ sơ để xây dựng báo cáo. Tổ chức tiếp 29 lượt người với 82 công dân. Tiếp 

nhận 30 đơn. Trong đó: Đơn do cấp trên, cơ quan khác chuyển về là 05 đơn. Đơn 

do UBND huyện trực tiếp nhận là 25 đơn. Số đơn đủ điều kiện thụ lý: 29 đơn; 

thuộc thẩm quyền cấp huyện: 16 đơn, thuộc thẩm quyền cấp xã: 13 đơn. Đến nay 

đã giải quyết 21 đơn các loại.  

Thực hiện Văn bản số 1004/UBND-NC ngày 24/2/2020 về triển khai thực 

hiện Chương trình Công tác trọng tâm về nội chính, cải cách tư pháp và phòng, 

chống tham nhũng năm 2020 và Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 02/3/2020 của 

UBND tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, Thanh tra 

huyện UBND huyện ban hành Kế hoạch số 374/KH-UBND ngày 23/4/2020 về 

công tác PCTN năm 2020; xây dựng báo cáo về đánh giá công tác PCTN, tiêu 

cực trong cơ quan nhà nước từ năm 2013 đến nay. 

5. Nội vụ, cải cách hành chính 

 Triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách cho cán bộ nghỉ 

việc sau Đại hội Đảng, Trưởng, Phó công an xã, công an viên nghỉ việc để bố trí 

công an chính quy, cán bộ, công chức xã tinh giản biên chế giai đoạn 2019-2021, 

nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn
7
; thực hiện chuyển đổi vị 

trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ
8
; xây dựng hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã 

trình Sở Nội vụ và UBND tỉnh
9
 phê duyệt.  

Tiếp nhận, bố trí 08 công chức vào biên chế UBND huyện; tiếp nhận và bổ 

nhiệm 03 công chức vào biên chế UBND huyện
10

; Tuyển dụng trong trường hợp 

đặc biệt 03 công chức cấp xã, 38 giáo viên tiểu học
11

, 08 viên chức Trạm y tế xã 

trong số LĐHĐ theo Quyết định 240/QĐ-UBND ngày 18/01/2013 của UBND 

tỉnh, 12 giáo viên mầm non diện tuyển dụng đặc cách, 05 viên chức trong số 

LĐHĐ theo Quyết định 3604/QĐ-UBND tỉnh. Bổ nhiệm lại 01 phó trưởng 

phòng, 07 cán bộ quản lý ngành giáo dục; Điều động, bổ nhiệm 02 Trưởng phòng 

và tương đương, giao quyền 01 Phó Trưởng phòng; Bổ nhiệm mới 08 Phó Hiệu 

trưởng. Luân chuyển 02 công chức lãnh đạo, quản lý về công tác tại xã
12

. Kiểm 

                                           
7
 tinh giản đối với 03 cán bộ không chuyên trách cấp xã theo Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND; nghỉ hưu trước 

tuổi theo NĐ 108 đối với 05 cán bộ, viên chức; thẩm định về giải quyết chế độ cho 02 Trưởng công xã, 01 Phó 

Trưởng Công an xã nghỉ việc để bố trí công an chính quy theo Nghị quyết số 197/2020/NQ-HĐNND của HĐND 

tỉnh; thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn cho 36 công chức, viên chức ngành giáo dục; nâng bậc lương 

thường xuyên cho 202 người (trong đó: CBCC xã 24 người; CBCC, VC huyện 10 người; viên chức ngành giáo 

dục 168 người). 
8
 Trong 09 tháng đầu năm đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 35 cán bộ, công chức, viên chức theo 

NĐ 59/2019/NĐ-CP (02 công chức cấp huyện, 07 công chức TC-KT, 11 công chức ĐC-XD, 15 Kế toán trường 

học). 
9
 UBND tỉnh đã ban hành quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã huyện Kỳ Anh; có 09 xã Loại 1 (tăng 05 

xã), 08 xã Loại 2 (giảm 03), 03 xã Loại 3 (giảm 03 xã); Bộ Nội vụ đã ban hành QĐ phân loại ĐVHC huyện loại I 

đối với huyện Kỳ Anh. 
10

 06 công chức cấp xã, 01 Tuyển dụng theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ; 01 công chức từ các Ban 

Đảng; tiếp nhận và bổ nhiệm 03 công chức từ các Ban đảng và Hội chữ thập đỏ vào biên chế UBND huyện. 
11

 19 giáo viên văn hóa, 08 giáo viên tiếng Anh, 01 giáo viên thể dục 
12

 01 Phó Trưởng phòng Lao động - TB&XH về công tác tại UBND xã Kỳ Bắc, 01 Chánh Thanh tra về công tác 

tại UBND xã Kỳ Phú 
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điểm, xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối 01 công chức Tư pháp - Hộ 

tịch xã Kỳ Phong và Cảnh cáo đối với 01 Cán bộ Hội LH Phụ nữ xã Kỳ Phong. 

Công tác cải cách TTHC theo hướng tập trung đầu mối, đơn giản hóa thủ tục, 

nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp được đẩy mạnh. Tiếp 

tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công huyện trong 

việc tiếp nhận và trả kết quả, trong 9 tháng đầu năm tỷ lệ giải quyết TTHC đúng 

hạn trên 95%. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã hoạt động ngày càng hiệu 

quả, tỷ lệ TTHC đúng hạn ngày càng tăng; nhất là mô hình Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Bưu điện văn hóa xã Kỳ 

Bắc bước đầu hoạt động có hiệu quả, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí đi 

lại của người dân. 

6. Quốc phòng, an ninh 

Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; hoàn thiện hệ thống kế 

hoạch văn kiện sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tốt giao nhận quân; tập huấn cán bộ, 

huấn luyện sẵn sàng chiến, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; tổ chức tốt 

hội nghị giao ban xây dựng cơ sở cụm ATLC; thực hiện tốt công tác chính sách 

hậu phương quân đội.  

Chủ động nắm chắc tình hình và kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề 

liên quan đến hoạt động khiếu kiện, khiếu nại của các hộ dân, hoạt động chống 

đối của một số đối tượng cơ hội chính trị, cực đoan và những vấn đề tiềm ẩn phức 

tạp về an ninh trật tự. Tăng cường lực lượng bám nắm địa bàn cơ sở, bảo vệ an 

ninh trật tự trước thềm đại hội đảng các cấp, tuần tra, kiểm soát tuyên truyền 

trong phòng, chống dịch covid-19. Triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp 

tội phạm, đảm bảo ANTT, ATGT, đấu tranh trấn áp mạnh mẽ và có hiệu quả các 

loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Từ ngày 15/12/2019 đến 14/9/2020 đã xảy ra 12 vụ 

tai nạn giao thông làm chết 14 người, 03 người bị thương. So với cùng kỳ năm 

2019 số vụ và số người chết không tăng, số người bị thương tăng 01 người. 

II. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Khó khăn, hạn chế 

- Một số chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp đạt thấp so với cùng kỳ năm 

2019; Sản xuất Hè Thu chịu ảnh hưởng của hạn hán làm 34,511 ha chè công 

nghiệp bị thiệt hại; ảnh hưởng của bão số 2 làm mưa to, lượng nước tiêu thoát 

không kịp thời làm 745,2 ha lúa bị ngập úng ở Kỳ Giang, Kỳ Tiến, Kỳ Đồng, Kỳ 

Phú, Kỳ Thọ, Kỳ Khang, Kỳ Phong, Kỳ Thư; tiêm phòng cho đàn gia súc, gia 

cầm không đạt chỉ tiêu kế hoạch; dịch bệnh trên tôm diễn biến phức tạp; quản lý 

kinh doanh vật tư nông nghiệp, quản lý giết mổ gia súc còn gặp khó khăn. 

- Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới chưa đều, một số xã thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện, các xã đăng ký 

đạt chuẩn năm 2020 còn gặp nhiều khó khăn; 

- Thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch đầu năm, nhiều chỉ tiêu thu chỉ 

mới đạt dưới 60% so với kế hoạch, nhất là các chỉ tiêu thu từ tiền đất (đạt 34% kế 

hoạch, bằng 53% so với cùng kỳ), lệ phí trước bạ (đạt 57% kế hoạch), thu ngoài 

quốc doanh (đạt 57% so với kế hoạch). 

- Công tác công nhận lại diện tích đất ở trước ngày 18/12/1980 tiến độ 

chậm, còn nhiều vướng mắc chậm được tháo gỡ; việc chuyển mục đích sử dụng 



8 

 

đất vườn sang đất ở trên địa bàn không thực hiện được do chưa có trong Kế 

hoạch sử dụng đất hàng năm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và nguồn 

thu cho ngân sách. Các thủ tục trong quy trình giao đất, bán đấu giá quyền sử 

dụng đất thực hiện chậm, nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến kết quả thu ngân 

sách. 

- Tình trạng công dân vẫn còn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh đông người, 

phức tạp như các hộ dân Tân Xuân, xã Kỳ Tây và xã Kỳ Thượng kiến nghị phản 

ánh liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ do ảnh hưởng Dự án Hệ thống cấp 

thoát nước khu Kinh tế Vũng Áng; các hộ Dân thôn Nam Xuân Sơn xã Kỳ Tân 

kiến nghị phản ánh liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ do ảnh hưởng Dự 

án di dời các hộ dân xung quanh Nhà máy xử lý rác thải xã Kỳ Tân. 

- Công tác vận động tài trợ nguồn lực cho giáo dục gặp nhiều khó khăn do 

dịch Covid 19; việc dạy học trực tuyến, dạy học trong thời tiết nắng nóng phần 

nào ảnh hưởng đến chất lượng học sinh; Đội ngũ giáo viên còn thiếu nhiều các 

cấp học (tính đến 30/9/2020 thiếu 243 giáo viên so với biên chế được giao MN 

106, TH 94, THCS 43). 

- Do ảnh hưởng từ công tác phòng chống dịch Covid-19, các hoạt động 

Văn hóa - Văn nghệ, Thể dục - Thể thao chào mừng các ngày lễ lớn và các sự 

kiện văn hóa-chính trị; các lễ hội trên địa bàn huyện không diễn ra, ảnh hưởng 

lớn đến công tác tuyên truyền, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân 

trong dịp đầu xuân. 

- Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm còn gặp nhiều khó khăn, 

nhất là số lao động nước ngoài trở về trên địa bàn huyện rất nhiều do ảnh hưởng 

của đại dịch Covid 19. Việc triển khai quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 

24/4/2020 của Thủ tướng chính phủ còn chậm, kết quả thấp, nhất là các nhóm hộ 

kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng, người lao động không có giao kết 

hợp đồng. 

- Nhân lực Trung tâm Y tế chưa đủ cả về số lượng và chất lượng nên khó 

khăn trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động, thực hiện hoạt động chuyên 

môn cũng như khó khăn trong việc cử cán bộ đào tạo nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ. 

2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. 

2.1. Nguyên nhân khách quan  

- Thời tiết diễn biết phức tạp, dịch bệnh Covid-19 bùng phát; tình hình dịch 

bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, nhất là bệnh đạo ôn và khô vằn 

trên lúa, bệnh khảm lá sắn, bệnh trên tôm nuôi,... ảnh hưởng lớn đến sản xuất;  

- Điều kiện để các nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách rất khó đạt 

vì đa số các hộ kinh doanh nhỏ lẻ không thực hiện kê khai thuế, người lao động 

không có giao kết hợp đồng có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, quy trình thủ 

tục còn thể hiện nhiều bất cập. 

2.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Công tác chỉ đạo lịch thời vụ ở một số xã chưa nghiêm nên ảnh hưởng 

lớn đến năng suất. Đội ngũ cán bộ chuyên môn thú y các xã đã nghỉ theo chế độ; 



9 

 

đảm nhiệm công tác này là cán bộ khác kiêm nhiệm (16/20 xã) vì vậy rất khó 

khăn cho công tác đảm bảo an toàn dịch bệnh, phát triển chăn nuôi.  

- Một số phòng, ban, đơn vị, UBND xã chưa thực sự chủ động, tích cực, 

quyết liệt, sáng tạo trong điều hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là 

công tác làm giá đất cụ thể chưa chặt chẽ, dẫn đến chậm trể trong triển khai bán 

đấu giá quyền sử dụng đất tại hạ tầng khu dân cư các xã; bồi thường, GPMB, chậm 

xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc; tinh thần, trách nhiệm người đứng đầu 

chưa cao. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

1. Lĩnh vực kinh tế 

1.1. Về sản xuất nông nghiệp 

 Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông đạt chỉ tiêu kế hoạch; Sơ kết đánh giá 

cánh đồng mẫu lớn gắn với xây dựng kế hoạch triển khai sản xuất vụ Xuân năm 

2021, hoàn thành chỉ tiêu trồng mới chè công nghiệp năm 2020; Tăng cường kiểm 

tra, đôn đốc tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020 đảm bảo kế hoạch đề 

ra; Thường xuyên chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, 

gia cầm; Tổ chức rà soát, khảo sát đánh giá hiệu quả các khu nuôi trồng và khai 

thác thủy sản, đồng thời xây dựng kế hoạch năm 2021; Chủ động triển khai thực 

hiện tốt các Phương án phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn; tu sửa, khắc 

phục các công trình PCTT bị hư hỏng trước mùa mưa bão. Tăng cường công tác 

QLNN về vật tư nông nghiệp, nhất là chất lượng giống, thuốc bảo vệ thực vật, thú 

y và vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý giết mổ gia súc, gia cầm. Tập trung 

nghiệm thu, hoàn thành hỗ trợ các chính sách nông nghiệp nông thôn năm 2020 và 

tham mưu chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp các năm tiếp theo. Tăng cường 

công tác bảo vệ rừng và trồng mới diện tích rừng đảm bảo kế hoạch đề ra. 

1.2. Xây dựng nông thôn mới 

- Tập trung chỉ đạo các xã Kỳ Phong, Kỳ thượng, Kỳ Văn, Lâm Hợp, Kỳ 

Khang đạt chuẩn nông thôn mới, xã Kỳ lạc, Kỳ Tây đạt 15 tiêu chí trở lên, phấn 

đấu 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong 2 xã ( Kỳ Châu, Kỳ Tiến ) năm 

2020; bám sát bộ tiêu chí thường xuyên soát xét, đánh giá khối lượng công việc, 

phân công nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân; huy động tối đa nội lực, đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các tiêu chí theo khung kế hoạch, nhất là 

những tiêu chí khó, khối lượng thực hiện còn lại nhiều, đảm bảo hoàn thành đạt 

chuẩn các tiêu chí trước 30/11/2020. 

- Tiếp tục chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn thực hiện khung kế hoạch đã được 

phê duyệt, thường xuyên rà soát các tiêu chí để nâng cấp tiêu chí đạt bền vững theo 

hướng nông  thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; phân công cán bộ phụ 

trách tiêu chí, bám sát cơ sở, lập kế hoạch hàng tuần, hàng tháng để triển khai thực 

hiện, nhất là xây dựng khu dân cư mẫu vườn mẫu,...Phê duyệt Đề án xây dựng 

huyện đạt chuẩn NTM để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. 

- Chỉ đạo quyết liệt chương trình mỗi xã một sản phẩm, phấn đấu có từ 3-4 

sản phẩm đạt 3 sao, 1 sản phẩm đạt 4 sao trong năm 2020. 

1.3. Xây dựng, giao thông, thương mại, dịch vụ 
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Chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức, đơn vị, các nhân liên quan thực hiện kế 

hoạch ATGT của UBND huyện. Tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống kết cấu giao 

thông trên tuyến đường QL, đề xuất các cấp thẩm quyền có phương án đảm bảo 

ATGT trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Kỳ Anh. Kiểm tra, đôn đốc 

làm đường BTXM, rãnh thoát nước, khôi phục mặt đường giao thông theo cơ chế 

hỗ trợ xi măng và công tác duy tu định kỳ đường giao thông; phấn đấu đến 

30/11/2020 hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Kiểm tra công tác thực hiện các 

quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn; hoàn thành điều chỉnh quy hoạch 

NTM tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Tây, Lâm Hợp; triển khai lập 

quy hoạch vùng huyện, quy hoạch quảng trường, trung tâm văn hóa huyện. Thực 

hiện thẩm định hồ sơ thiết kế- dự toán công trình xây dựng cơ bản, các quy hoạch 

theo thẩm quyền; Quản lý, cấp phép, giới thiệu địa điểm xây dựng xây dựng công 

trình cho các hộ dân, cơ quan đơn vị có nhu cầu. Tiếp tục phối hợp với Sở Khoa 

học Công nghệ và công ty tư vấn triển khai xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu 

hàng hóa đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo chính sách thuộc Đề án hỗ trợ phát triển 

tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh. Tiếp tục thực hiện công tác GPMB các công trình: 

Đường Đồng Trung, Dự án cấp nước rào Trổ, dự án chống quá tải lưới điện tại 

các xã, dự án đường QL ven biển... 

1.4. Tăng cường quản lý đầu tư, đẩy mạnh thu ngân sách, kiểm soát chặt 

chẽ các nhiệm vụ chi 

- Quản lý chặt chẽ các khâu của đầu tư công, từ chuẩn bị đầu tư, quyết định 

chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, bố trí vốn, đấu thầu, thi công, giám sát, thanh 

quyết toán công trình. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực đầu tư 

gắn với chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên công tác bồi thường, GPMB, chủ động 

tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm 

và hạ tầng trong khu trung tâm đô thị Kỳ Đồng và chú trọng xúc tiến, xã hội hóa 

đầu tư hạ tầng y tế, giáo dục, thương mại, du lịch. 

- Tập trung cao nhiệm vụ thu ngân sách; chỉ đạo các ngành, địa phương phối 

hợp, hỗ trợ ngành thuế tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu; rà 

soát đánh giá các nguồn thu để kịp thời có các giải pháp chỉ đạo hiệu quả, sát tình 

hình, tăng cường công tác giám sát kê khai thuế, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, 

phấn đấu thu đạt cao nhất số nợ cũ chuyển sang năm 2020, hạn chế tối đa nợ mới 

phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp kê khai thuế qua 

mạng, nộp thuế điện tử.  

2. Phát triển văn hóa - xã hội 

- Hoàn thành chương trình học kỳ I năm học 2020-2021, đảm bảo tốt chất 

lượng dạy học và phòng, chống dịch Covid 19; thực hiện tốt chương trình giáo dục 

phổ thông 2018 cho học sinh lớp 1; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú 

trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm 

sáng tạo cho học sinh; bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn theo Luật Giáo dục 

mới. Khuyến khích xã hội hóa đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục chất lượng cao 

trên địa bàn toàn huyện, nhất là giáo dục mầm non, tiểu học. Tổ chức tuyển dụng 

256 chỉ tiêu giáo viên mầm non, tiểu học, THCS. Tiếp tục đôn đốc, tư vấn cho các 

xã, các trường về xây dựng CSVC, trang thiết bị đạt chuẩn quốc gia, đạt tiêu chí 

nông thôn mới. 
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- Tiếp tục hướng dẫn các xã, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ 

chức các hoạt động văn hóa, thể thao hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh  

lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra 

việc thực hiện xây dựng hệ thống thiết chế VHTT ở các xã, phấn đấu hoàn thành 

tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa ở các xã đăng ký về đích năm 2020. Đẩy mạnh việc 

thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phấn đấu có 

thêm 7 thôn đạt danh hiệu thôn Văn hóa năm 2020. 

- Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi 

trường tại cộng đồng, phòng chống thảm họa thiên tai. Tiếp tục thực hiện tốt công 

tác tuyển dụng, thu hút, điều động cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy y tế đưa Trung 

tâm y tế huyện vào hoạt động đúng tiến độ. Chỉ đạo các xã hoàn thành tiêu chí 15 

(Y tế) trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công 

với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện các chính sách, chương trình, 

dự án về giảm nghèo đồng thời hỗ trợ hộ mới thoát nghèo bền vững. Tập trung 

triển khai công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn gắn 

với nâng cao chất lượng, hiệu quả sau đào tạo. Hoàn thành công tác điều tra hộ 

nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo đúng tiến độ chung của tỉnh. Tăng cường kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện quyền trẻ em, công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em và phòng 

ngừa các tai tệ nạn xã hội, đặc biệt quan tâm công tác phòng chống đuối nước cho 

trẻ em trong mùa mưa bão. 

3. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường 

- Tập trung thực hiện việc công nhận lại  diện tích đất ở có nguồn gốc sử 

dụng trước 18/12/1980; huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, phân loại xử 

lý kịp thời hồ sơ công nhận lại đất ở với phương châm dễ làm trước, khó sau. Tổ 

chức kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ để phục vụ giao đất, đấu giá QSD đất phục vụ thu 

ngân sách trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa 

bàn: Dự án đường ven biển, đường 554, rà soát dự án cấp nước cho KKT Vũng 

Áng theo chỉ đạo của UBND tỉnh,...; Tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án thu gom, 

vận chuyển, xử lý  rác thải; tiếp tục  tuyên truyền, vận động, hướng dẫn việc phân 

loại, xử lý rác tại nguồn, thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ bảo vệ môi 

trường; tập trung xử lý đơn thư về đất đai. 

4. Về cải cách hành chính 

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng để mỗi cán bộ, công 

chức, nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về CCHC. Tăng cường công tác 

kiểm tra, thanh tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh nề nếp, kỷ luật, kỷ cương hành 

chính gắn với việc đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, công chức, viên chức và cơ 

quan, đơn vị cuối năm. Thường xuyên quan tâm chấn chỉnh hoạt động của Trung 

tâm Hành chính công huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, chú trọng 

đến việc tiếp nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Thực hiện 

điều tra XHH và thành lập Đoàn kiểm tra đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 

2020 tại các xã; thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC của huyện để 

gửi Sở Nội vụ. 

5. Công tác tư pháp, thanh tra, phòng chống tham nhũng 
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Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ 

giúp pháp lý, hoạt động hòa giải cơ sở; Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây 

dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 

Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền đối với công tác tiếp 

công dân, đối thoại với công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền theo 

Quyết định số 657-QĐ/TU  ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng 

cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; 

giúp người dân thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ về KNTC. 

6. Quốc phòng, an ninh  

Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, tuần tra canh gác bảo đảm an 

toàn mục tiêu; Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn huyện quân sự, trình 

độ sẵn sàng chiến đấu cao. Xây dựng hoàn chỉnh thế trận quân sự, quốc phòng, an 

ninh; chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia hội thi “Doanh trại xanh - sạch - đẹp” do 

BCHQS tỉnh tổ chức; phối hợp thực hiện xây dựng trường bắn, thao trường huấn 

luyện và khu căn cứ chiến đấu (tập) đúng tiến độ. 

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội, an toàn giao thông trong 3 tháng cuối năm. Tập trung cao, bảo đảm an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác; Chủ 

động trong việc nắm và dự báo chính xác tình hình; giữ vững ổn định tình hình, 

tuyệt đối không để xảy ra điểm nóng, bị động, bất ngờ. Tăng cường trách nhiệm 

người đứng đầu chính quyền cơ sở đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên 

địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc. 

Tăng cường các hoạt động đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là các phần tử 

phản động, tệ nạn xã hội, ma túy, đánh bạc và an toàn thực phẩm. Thực hiện đồng 

bộ các biện pháp kiềm chế, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, kiểm soát tải 

trọng xe, phòng chống cháy nổ. 

Nơi nhận:                                   
- TTr Huyện uỷ, HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ huyện;  

- Các ban Đảng, UBKT, VP Huyện ủy 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;  

- UBND các xã; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Dương Thị Vân Anh 
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