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BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; 

 Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 

(Báo cáo trình kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XIX) 

  

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

 

Thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, UBND huyện 

đã ban hành Chương trình số 35/CTr-UBND ngày 13/01/2020 kèm theo khung 

nhiệm vụ triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết định số 

262/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020 cho các ngành, đơn vị. Qua đó xác định 06 nội dung trọng tâm cần tập 

trung chỉ đạo, 09 nhiệm vụ cụ thể và 28 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu tạo khung định 

hướng để các phòng, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện. 

Năm 2020 triển khai nhiệm vụ trong trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, 

thách thức, phòng chống dịch, đặc biệt đại dịch Covid-19 tác động sâu rộng, ảnh 

hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 

năm 2020. 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 

6 tháng đầu năm có 11/17 chỉ tiêu được đánh giá (06 chỉ tiêu còn lại đánh 

giá vào cuối năm), trong đó có 02 chỉ tiêu vượt kế hoạch đầu năm, 04 chỉ tiêu đạt 

từ 90% đến 100%, có 03 chỉ tiêu đạt từ 50% đến 90% và 02 chỉ tiêu đạt dưới 

50% so với kế hoạch đầu năm. Cụ thể: 

Các chỉ tiêu kinh tế: 

(1) Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành 2.919,8 tỷ đồng, đạt 45,5% kế 

hoạch; Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 35,9%; thương mại - dịch 

vụ 28,5%; nông - lâm - ngư nghiệp 35,6%; 

(2) Tổng giá trị sản xuất/đơn vị diện tích đạt 50,09 triệu đồng/ha, đạt 73% 

kế hoạch; 

(3) Sản lượng lương thực có hạt 29.519 tấn, đạt 57% kế hoạch; 

(4) Thành lập mới: 19 doanh nghiệp, đạt 54% kế hoạch; 
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(5) Thu ngân sách: 54 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch. Trong đó: thu phí, lệ phí 

17 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch, thu tiền sử dụng đất 36,8 tỷ đồng, đạt 28% kế 

hoạch; 

Các chỉ tiêu xã hội: 

(6) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 57,6%, đạt 96% kế hoạch;  

(7) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 82,5%, đạt 92% kế hoạch;  

(8) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi 15,7%, đạt 

102% kế hoạch;  

(9) Tỷ suất sinh thô 17,5 %o, đạt 99% kế hoạch.  

Chỉ tiêu môi trường:  

(10) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom 85%, đạt 106% kế hoạch; 

(11) Tỷ lệ che phủ rừng 50,2%, đạt 98% kế hoạch; 

1. Lĩnh vực kinh tế  

1.1. Sản xuất nông nghiệp 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành 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: Chỉ đạo thực hiện gieo cấy lúa vụ Xuân 5.522,9/5.504,4 ha, 

đạt 100,32% KH; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng quy trình sử 

dụng phân bón tổng hợp, phân vi sinh, trợ giá hơn 70 tấn lúa giống các loại có 

năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt 

29.519 tấn, đạt 58% KH cả năm, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2019
1
; sản xuất 

lúa vụ Xuân năng suất đạt 52,7 tạ/ha, sản lượng đạt 29.104,37 tấn, bằng 55,97 % 

KH, bằng 97% so với vụ Xuân 2019. Các cây trồng khác cơ bản đạt chỉ tiêu kế 

hoạch
2
. Triển khai sản xuất Hè Thu có nhiều thuận lợi, hoàn thành gieo cấy đúng 

lịch thời vụ, hoàn thành 4.510,9/4.497 ha đạt 100,3% KH trước ngày 3/6/2020 . 

Hiện nay, nhân dân đang tập trung chăm bón và phòng trừ sâu bệnh, dự kiến thu 

hoạch trước ngày 10/9/2020. 

b) Chăn nuôi: 

Lĩnh vực chăn nuôi 6 tháng đầu cơ bản phát triển ổn định. Sau dịch tả 

Châu phi đầu năm 2019, đến nay đàn lợn được tái đàn và tăng đáng kể, tổng có 

27.450 con, bằng 139 % so với cùng kỳ năm 2019 (27.450/19.740); Đàn trâu bò 

có 19.950 con (trong đó trâu 8.270 và bò 11.680 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 

(trong đó có 12 trang trại chăn nuôi liên kết với tổng đàn 18.200 con chiếm 

66,3% tổng đàn lợn); Có 4 trang trại chăn nuôi gia cầm quy mô 3000 – 10.000 

con, liên kết với doanh nhiệp. Công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1/2020 

                                           
1
 Tổng sản lượng có hạt 29.518,99 tấn; trong đó lúa 29.104,37 tấn, ngô 414,62 tấn; 

2
 Lạc Xuân năng suất đạt 27,84 tạ/ha, sản lượng 3.075,6 tấn, so với cùng kỳ năm 2019 đạt 89,8 %; Ngô trồng 

161,4 ha, sản lượng 414,62 tấn, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước; Khoai lang 262,6 ha, năng suất đạt 69,38 

tạ/ha, sản lượng 1.823 tấn, giảm 47 tấn so với cùng kỳ 2019; Vừng 28,2 ha, năng suất ước đạt 4,72 tạ/ha, sản 

lượng 13,3 tấn, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ 2019,... 
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được tập trung chỉ đạo, tiêm phòng cho trâu bò đạt 88% KH, đàn chó đạt 95%, 

đàn lợn đạt 79% (trang trại 100%; nông hộ 11%), đàn gia cầm 15%.  

c) Lâm nghiệp: Tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác 

Hồ” gắn với phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM" 

năm 2020, được đông đảo người dân hưởng ứng, tích cực tham gia; 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; Tổ chức huy động lực lượng xung kích ra 

quân PCCCR năm 2020 đạt kết quả tốt, chủ động triển khai phương án phòng 

chống, chữa cháy rừng trước tình hình nắng nóng kéo dài; nhờ thực hiện phương 

châm “Bốn tại chỗ”, nên đến thời điểm hiện nay, phương án phòng cháy, chữa 

cháy rừng cơ bản được kiểm soát tốt
3
. Hiện nay, toàn huyện đang tập trung cao 

cho công tác chống hạn và phòng cháy, chữa cháy rừng. 

d) Thủy sản: Sản lượng thủy sản đạt 1.789,82 tấn đạt 60% KH; trong đó, 

khai thác thủy sản 1.499,42 tấn, đạt 64% KH, nuôi trồng thủy sản với diện tích 

617,97 ha, đạt 82% kế hoạch; sản lượng ước đạt 290,4 tấn đạt 44% KH. Tiếp tục 

chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 06/7/2018; Kế hoạch số 328/KH-

UBND ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện cấm sử dụng 

chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường 

công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản; Đồn Biên phòng Kỳ Khang phối hợp với 

các xã Kỳ Khang, Kỳ Phú, Kỳ Xuân tổ chức 25 lượt, với 135 người tham gia tuần tra; 

bắt quả tang 10 vụ sử dụng ngư khai thác hải sản cụ trái phép, trịch thi 9 bộ kịch điện 

và xử phạt 40 triệu đồng. 

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

 Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới với quyết tâm 

cao, các xã đã chủ động xây dựng khung kế hoạch, triển khai, thực hiện khá sớm, 

tạo được phong trào thi đua giữa xã với xã, thôn với thôn, hộ gia đình với hộ gia 

đình, người dân tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới, kết quả: 

 - Về phát triển sản xuất: Toàn huyện xây dựng mới 38 mô hình (1 mô hình 

vừa
4
, 37 mô hình nhỏ

5
), thành lập mới 2 HTX

6
 và 19 DN, đạt 54% kế hoạch, . 

 - Về xây dựng KDC mẫu, vườn mẫu: Có 79 thôn và 470 hộ của 20/20 xã 

đăng ký triển khai thực hiện, đến nay đã có 72 thôn phê duyệt Phương án, dự toán 

xây dựng Khu dân cư mẫu
7
 và triển khai thực hiện; xây dựng 19,692 km bồn hoa, 

trồng bổ sung và trồng mới 126,4 km hàng rào xanh các loại; di dời 314 công 

trình chăn nuôi không hợp lý, xây dựng 524 hố xử lý chất thải chăn nuôi; vận 

động chỉnh trang, nâng cấp nhà ở và công trình phụ trợ 779 hộ, chỉnh trang 4.384 

vườn hộ; lắp đặt 45km đường điện thắp sáng; đến nay đã có 16 Khu dân cư, 181 

                                           
3
 5 điểm phát lửa: Kỳ Tân 1, Kỳ Giang 1, Lâm Hợp 1, Kỳ Thương 2 đã được kiểm soát 

4
 Mô hình vừa: của ông Trần Văn Lự, thôn mỹ lợi, xã Kỳ Sơn, quy mô chăn nuôi 60 con bò. 

5
 Mô hình nhỏ: Xã Kỳ Trung 20 mô hình tổng hợp (Chăn nuôi bò, trồng cây ăn quả, cây lâm nghiệp; xã  Kỳ Tây 2 

mô hình trồng trọt, 11 mô hình chăn nuôi bò vỗ béo quy mô từ 15 -17 con; xã Kỳ Sơn 2 mô hình chăn nuôi vỗ béo 

bò, quy mô 15 con; Kỳ Khang 1 mô hình chăn nuôi vịt, quy mô 1000 con; xã Kỳ Đồng 1 mô hình chăn nuôi gà, 

quy mô 1.500 con. 
6
 HTX nông lâm Hà Thành (xã Kỳ Lâm); HTX may mặc dịch vụ thương mại Thiên Ngân (xã Kỳ Đồng) 

7
 Các thôn chưa hoàn thành: Xã Kỳ Tiến 6 thôn, xã Kỳ Châu 1 thôn. 
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vườn mẫu
8
 cơ bản đạt chuẩn được UBND các xã đề nghị huyện kiểm tra, nghiệm 

thu hỗ trợ. Lũy kế đến nay toàn huyện có 30 khu dân cư và 284 vườn mẫu đạt 

chuẩn. 

- Về Chương trình mỗi xã một sản phẩm: Sau khi các sản phẩm tham gia 

Chương trình OCOP và đạt 3 sao, UBND huyện giao cho các phòng chức năng 

bám sát các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đầu tư nâng cấp nhà xưởng, 

lắp đặt các dây chuyền công nghệ vào sản xuất, nhằm nâng cao sản lượng, chất 

lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng; công tác phát triển các sản 

phẩm được quan tâm triển khai thực hiện, kết quả 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, 1 sản phẩm tham gia lại và 6 sản phẩm tham gia mới. 

Cùng với phong trào xây dựng Nông thôn mới, nhiệm vụ xây dựng trung 

tâm đô thị mới Kỳ Đồng cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, thu hút mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ 

thống kết cấu hạ tầng đường giao thông, điện chiếu sáng; vận động người dân 

tham gia bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, xây dựng nếp sống văn minh, môi 

trường văn hóa đô thị, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương..., bộ mặt đô thị 

mới đang dần được hình thành. 6 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: 

Trong 6 tháng đầu năm giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng ước 

đạt 1.049,36 tỷ đồng, đạt 41%KH; tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019; thương 

mại, dịch vụ ước đạt 833,21 tỷ đồng, đạt 42% KH, bằng 94% so với cùng kỳ 

2019; tổng mức lưu chuyển hàng hóa dịch vụ thực hiện ước đạt 618,44 tỷ đồng, 

giảm 4,8% so với cùng kỳ 2019. 

Tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả, bình ổn giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 

năm 2020; kiểm tra các chợ và thị trường hàng hóa, nhắc nhở, tuyên truyền và xử 

phạt nghiêm nên các hộ kinh doanh chấp hành tốt, không xẩy ra các vụ việc bán 

hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng
9
. 

  Chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện các quy định về phòng, chống Covid-

19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các chợ trên địa bàn. Các mặt hàng thiết 

yếu phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn huyện được duy trì và đáp ứng 

kịp thời, đầy đủ; thị trường giá cả các mặt hàng tương đối ổn định
10

  

                                           
8
 Kỳ Phong: 4 thôn, 9 vườn; Kỳ Đồng 3 thôn, 11 vườn; Kỳ Thọ 3 thôn, 15 vườn mẫu; Kỳ Hải 2 thôn, 2 vườn; Kỳ 

Thư 1 thôn; Kỳ Trung 3 thôn, 20 vườn; Kỳ Khang 40 vườn; Kỳ Văn 12 vườn; Kỳ Tây 2 vườn; Kỳ Sơn 3 vườn; 

Kỳ Thượng 52 vườn; Kỳ Lạc 12 vườn 
9
 Đã biên tập tài liệu tuyên truyền, in sao vào đĩa CD và cấp phát cho các xã, các Ban Quản lý chợ nhằm 

tuyên truyền nâng cao nhận thức về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, giá cả...hàng hóa cho người dân trên toàn hệ 

thống phát thanh của xã. 
10

 Ngoài mặt hàng thịt lợn có sự biến động (cụ thể giá thịt lợn hơi dao dộng từ 75.000 - 95.000 đồng/kg, thịt 

lợn thành phẩm từ 150.000 - 180.000 đồng/kg) thì các mặt hàng thiết yếu khác vẫn ổn định, không có tình trạng 

găm hàng, tăng giá.  
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  Rà soát, đề xuất Sở Công Thương kiểm tra, đánh giá hỗ trợ khuyến công 

cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn các xã: Kỳ Xuân, Kỳ Khang, Kỳ Tân, Kỳ 

Văn. 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 giai 

đoạn 2021-2025;  

Làm việc với Điện lực Kỳ Anh, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch đảm bảo 

cung cấp điện năm 2020 của Điện lực Kỳ Anh; phối hợp với các ban ngành cấp 

tỉnh khảo sát thực địa các dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo đầu tư xây 

dựng trên địa bàn huyện, trong đó 05 dự án với tổng công suất 1350MW đã được 

UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương bổ sung vào Quy 

hoạch phát triển điện lực Quốc gia
11

. 

Cấp 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai, Cấp 01 

giấy xác nhận kiến thức và 01 giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm.  

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

Mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, phong trào làm đường giao 

thông nông thôn, rãnh thoát nước theo chính sách hỗ trợ xi măng vẫn đạt được 

kết quả khá tốt: Kiên cố hóa 17,94km/42,104km đường, đạt 42,6% kế hoạch; 

22,28km/75,6km rãnh thoát nước, đạt 71,6% kế hoạch
12

, 1,43km kênh mương bê 

tông, đạt 11% so với kế hoạch. Ngoài cơ chế hỗ trợ xi măng, từ đầu năm đến nay 

các xã còn huy động từ các nguồn khác đầu xây dựng, sửa chữa nâng cấp được 

8,234 km đường GTNT; 9,466km rãnh thoát nước. 

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

quan tâm, tổ chức thực hiện nghiêm túc
13

; công tác quản lý nhà nước đối với các 

công trình xây dựng trên địa bàn huyện được tăng cường; kiểm tra quản lý chất 

lượng xây dựng công trình, kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn cho các chủ đầu tư 

trong việc quản lý đầu tư, quản lý chất lượng xây dựng công trình
14

.  

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

dưỡng các tuyến đường GTNT năm 2020 từ nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ 

tỉnh và nguồn duy tu của huyện; đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để nâng cấp 

một số tuyến đường trên địa bàn huyện
15

. 
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 bao gồm: Dự án nhà máy điện mặt trời hồ Rào Trổ- Kỳ Thượng 400MWp của Tập đoàn Hoành Sơn, Dự án nhà 

máy điện mặt trời Kỳ Sơn 250MWp của Tập đoàn Trường Thành, Dự án Nhà máy điện gió 150MW - Kỳ Tây- Kỳ 

Tân- Lâm Hợp của Công ty CP năng lượng Phước Trung, Dự án nhà máy điện gió Kỳ Lạc 150MW của Công ty 

CP điện mặt trời miền trung MK, Dự án nhà máy điện gió trên biển Kỳ Phú-Kỳ Khang 400MW của Công ty CP 

điện mặt trời miền trung MK. 
12

 So với cùng kỳ năm ngoái: đường GT giảm 42,6%/51,6%; rãnh thoát nước tăng 71,6%/49,8%. 
13

 Trong 6 tháng đầu năm đã thỏa thuận, chấp thuận, điều chinh 03 quy hoạch các loại; hiện nay UBND huyện 

đang xúc tiến lập quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chi tiết một số khu dân cư tại trung tâm đô thị Kỳ Đồng, Kỳ 

Giang và Kỳ Phú. Cấp 32 giấy phép xây dựng; thẩm định 22 công trình xây dựng các loại, cắt giảm trên 1,5 tỷ 

đồng so với Chủ đầu tư trình 
14

 Ban hành nhiều văn  bản chỉ đạo, hướng  dẫn; Kiểm tra và phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra hiện trường một 

số công trình như: Nhà học 2 tầng 8 phòng, nhà đa chức năng trường tiểu học Kỳ Khang 2, công viên cây xanh 

UBND huyện, trạm y tế xã Kỳ Thượng, nhà học 2 tầng 14 phòng trường tiểu học Kỳ Phong, nhà đội thuế Kỳ 

Lâm, Trụ sở VKS nhân dân, đường GT trong trung tâm hành chính huyện, đường trục xã Kỳ Trung, đường nội 

đồng Kỳ Thọ, đường GTNT xã Kỳ Châu; Sân vận động xã Kỳ Thọ, sữa chữa trụ sở UBND xã Kỳ Thọ; sữa chữa 

nhà học 2 tầng 8 phòng trường tiểu học Kỳ Khang; Nhà đa chức năng trường tiểu học Kỳ Khang; sữa chưa trường 

tiểu học Kỳ Phú. 
15

 Làm Tờ trình đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí duy tu sửa chữa một số tuyến đường trọng điểm như: Tuyến 

đường huyện Thọ-Trung (ĐH143), đường huyện Bắc - Xuân (ĐH136), đường liên xã Thư Hợp (đoạn từ đường 

tránh thị xã Kỳ Anh đến đường tỉnh lộ 551), đường liên xã Tiến Xuân (đoạn từ thôn Hoàng Diệu đến sân bóng 
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Trong sáu tháng đầu năm, trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện nhiều 

dự án, trong đó UBND huyện làm Chủ đầu tư 11 dự án với Tổng mức đầu tư xây 

dựng trên 430 tỷ đồng, gồm các dự án chuyển tiếp và các dự án khởi công mới 

năm 2020, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách 

huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm
16

. Đến thời điểm này, nhìn chung các 

dự án thực hiện cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ, đảm bảo an toàn, môi trường 

xây dựng theo theo yêu cầu. 

1.5. Thu, chi ngân sách; thu hút đầu tư 

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 642,79 tỷ đồng, đạt 80% kế 

hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 55,2 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch, 

bằng 70% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó tiền cấp quyền sử dụng đất 36,8 tỷ 

đạt 28% dự toán, bằng 67% cùng kỳ 2019, thu thuế phí đạt 18,4 tỷ đồng đạt 38% 

dự toán, bằng 75% cùng kỳ 2019.  

Tổng chi ngân sách huyện: thực hiện 6 tháng đầu năm 323,6 tỷ đồng, đạt 

53% kế hoạch, trong đó: chi đầu tư XDCB: 19,4 tỷ đồng, bằng 25% dự toán; chi 

thường xuyên: 180,6 tỷ đồng, bằng 43% so với dự toán; dự phòng ngân sách: 878 

triệu đồng, đạt 12%; bổ sung cân đối ngân sách xã: 48,9 tỷ đồng, bằng 48% kế 

hoạch; chi từ nguồn bổ sung mục tiêu ngân sách tỉnh: 63,3 tỷ đồng, đạt 50% dự 

toán; chi từ nguồn chuyển nguồn ngân sách năm 2019 sang năm 2020: 10,6 tỷ 

đồng, đạt 32% dự toán. 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.  

Giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 205,8 tỷ đồng, bằng 39,1% kế hoạch 

vốn; trong đó: Nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh đã giải ngân 152,8 tỷ đồng, đạt 

42% kế hoạch; vốn do địa phương quản lý giải ngân ước đạt 53,1 tỷ đồng, bằng 

33% kế hoạch. 

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, tạo thuận lợi 

TTHC cho nhà đầu tư đăng ký dự án và triển khai dự án đầu tư trên địa bàn; tăng 

cường phối hợp kiểm tra rà soát, nắm tình hình, đôn đốc tiến độ các dự án đầu tư 

sử dụng đất. 6 tháng đầu năm thu hút đầu tư 03 dự án trong nước tổng vốn đăng 

ký 29,75 tỷ đồng. Thực hiện chấm dứt hoạt động 01 dự án (Dự án sản xuất gạch 

ngói Tuynel tại xã Kỳ Giang, được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương năm 2010 

tuy nhiên không thực hiện); chuyển nhượng 01 dự án do hoạt động kém hiệu quả 

(Khu thương mại dịch vụ tổng hợp tại xã Kỳ Tân). 

                                                                                                                                     
thôn Xuân Tiến); đường trục xã Kỳ Lạc, Tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 1A xã Kỳ Phong đến thôn Nam Tiến 

xã Kỳ Bắc, đường liên thôn Tuần tượng-Hòa Bình (TT38), xã Kỳ Phong, đường trục thôn Trung Sơn xã Kỳ 

Trung, đường liên thôn Tây Xuân, Tân Xuân xã Kỳ Tây, đường trục thôn Kỳ Văn đoạn từ thôn Sa Xá đi thôn Mỹ 

Lợi). Nguồn duy tu của huyện thực hiện: Đường huyện lộ ĐH.145 (đoạn qua xã Kỳ Thượng); Đường huyện lộ 

ĐH.144 (Đoạn qua xã Kỳ Văn); Đường liên xã LX.04 (Tiến Xuân: đoạn qua xã Kỳ Tiến); 
16

 09 dự án chuyễn thiếp và 02 dự án khởi công mới: Trụ sở trung tâm hành chính huyện; Đường trục chính vào 

trung tâm đô thị mới Kỳ Đồng; Các tuyến đường giao thông quanh khu vực trung tâm hành chính huyện; Đường 

chính đô thị Kỳ Đồng đoạn từ sông Nhà Lê đi Kỳ Giang; Đường nối đường cứu hộ hồ chứa nước Kim Sơn với 

trung tâm xã Kỳ Lạc; Nâng cấp, mở rộng vùng nuôi trồng thủy sản xã Kỳ Hải; Hạ tầng TĐC các hộ dân xung 

quanh nhà máy xử lý rác thải tại xã Kỳ Tân; Đường LX.02 từ QL1 đi Sông Rác; Đường ĐH.136 từ ĐT.551 đến 

kênh N1 Sông Rác; Trường mầm non Kỳ Tây; Trường mầm non Kỳ Bắc. 
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Huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 

916,9 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó vốn đầu tư từ ngân 

sách 526,2 tỷ đồng; vốn đầu tư ngoài ngân sách 390,7 tỷ đồng, gồm vốn của các 

tổ chức, doanh nghiệp 61 tỷ đồng, vốn đầu tư của dân cư 329,7 tỷ đồng. 

 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; thành lập 01 trường mầm non 

ngoài công lập. Hoàn thành chương trình dạy học, khung kế hoạch năm học 

2019-2020; tổ chức tốt các hoạt động nhà trường trong tình hình mới vừa dạy học 

vừa phòng chống dịch Covid 19, trong điều kiện thời tiết nắng nóng đảm bảo an 

toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được 

giữ vững, hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ 99,8%, tốt nghiệp THCS đạt 

98,83%; 100% trường mầm non tổ chức dạy học theo chương trình mới; chất 

lượng các kỳ thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh đạt kết quả 

cao
17

, tăng 14 giải học sinh giỏi tỉnh văn hóa so với năm học trước; 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 28 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:  

Những tháng đầu năm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tập trung cao 

cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy tinh thần trách nhiệm của Nhân dân thực 

hiện nghiêm túc phòng chống dịch bệnh Covid- 19. Toàn huyện tổ chức 21 khu 

cách ly tập trung, tiến hành cách ly tập trung 142 công dân, cách ly tại nhà 3120 

công dân, lấy 260 mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính; 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.  

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 82,5% đạt 92% so với kế hoạch đầu năm và bằng 94% so với 

cùng kỳ 2019; Triển khai thực hiện Đề án „Nâng cao chất lượng khám chữa 

                                           
17

 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. 

 



8 

 

bệnh‟‟ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Trung tâm y tế huyện đi vào hoạt động 

theo kế hoạch. 

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 6 

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 98% so với kế hoạch và bằng 98% so với 

cùng kỳ năm 2019. 

2.3. Văn hóa, thể thao, du lịch:  

Tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân nhất là trong dịp đón 

Tết nguyên đán Canh Tý và chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng. Thực hiện 

“Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng 

Nông thôn mới trong tình hình phòng chống dịch bệnh CoVid-19 đạt hiệu quả 

khá tốt, 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.) 

 Công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền phòng, chống 

dịch Covid-19 và các hoạt động chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trên các lĩnh vực 

được quan tâm chỉ đạo sâu sát và dạt hiệu quả khá tốt. Xây dựng được 16 chương 

trình thời sự, 220 tin bài đăng tải trên Cổng TTĐT huyện và mạng xã hội, 15 

trang truyền hình địa phương; Thực hiện hơn 1500 lượt tuyên truyền trên hệ 

thống truyền thanh cơ sở; 314 khẩu hiệu; 490 panô, áp phích; 21 bảng tuyên 

truyền cỡ lớn. Phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh 

tổ chức lắp đặt miễn phí đầu thu truyền hình số vệ tinh cho 2644 hộ nghèo, cận 

nghèo thuộc 10 xã trên địa bàn toàn huyện. 

Ngay sau khi xóa bỏ Giãn cách xã hội, hoạt động động du lịch nhất là du 

lịch biển được tái khởi động. Hơn 1500 lượt du khách đến lưu trú và nghỉ dưỡng 

tại các nhà hàng, khách sạn ven biển (Riêng C-Resort có gần 700 lượt khách lưu 

trú và nghỉ dưỡng). Tiến hành ra 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 6 tháng đầu năm đã chi trả hơn 45,82 tỷ đồng cho 17,820 

lượt đối tượng người có công và  28,200 lượt đối tượng bảo trợ xã hội; giải quyết 

kịp thời, đúng quy định 1.671 hồ sơ
18

 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 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
19

. Đồng thời tổ chức rà soát, thẩm định các nhóm đối tượng còn lại theo 

                                           
18

  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 
19

 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 
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nghị quyết 42/NQ-CP và quyết định 15/QĐ-CP của Thủ tướng chính phủ để hỗ 

trợ trong thời gian sớm nhất. 

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

thực hiện kịp thời, chi trả tiền điện hộ nghèo 789,1 triệu đồng; giáo dục đào tạo 

hơn 673 triệu đồng, vay vốn tín dụng ưu đãi hơn 38,1 tỷ đồng; cấp 5927 thẻ bảo 

hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo; 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.  

Tập trung phối hợp trường nghề, các trung tâm dịch vụ, doanh nghiệp tổ 

chức tuyên truyền, tạo việc làm, tuyển dụng xuất khẩu lao động... trong tình hình 

dịch covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Công tác quản lý Nhà nước về phòng 

chống tệ nạn xã hội, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ngày càng được quan tâm 

chú trọng; các chính sách về bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ được thực hiện 

tốt. 

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

3.1. Tài nguyên và môi trường 

Trong 6 tháng đầu năm tập trung cao công tác quản lý đất đai, tài nguyên, 

khoáng sản, bảo vệ môi trường; đã tiếp nhận, xử lý 961 hồ sơ về đất đai, trong 

đó: Đăng ký biến động, đính chính thông tin trên GCN QSD đất: 566 hồ sơ; cấp 

đổi giấy chứng nhận có tăng diện tích 292 hồ sơ; cấp lại GCN QSD đất bị mất 52 

hồ sơ; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu 51 hồ sơ.  

Về công nhận đất ở trước ngày 18/12/1980: Toàn huyện đã kê khai 9.957 

thửa (đạt 74 %); họp xét tại UBND xã 5490 thửa (đạt 40,8 %); đã thẩm định 869 

hồ sơ; trong đó đủ điều kiện công nhận 345 hồ sơ; Đã quyết định công nhận lại 

diện tích đất ở cho 332 trường hợp tại 11 xã. Số hồ sơ được công nhận lại diện 

tích đất ở theo giấy tờ về quyền sử dụng đất qua Văn phòng đăng ký đất đai 29 hồ 

sơ. 

Về công tác Quy hoạch, kế hoạch, xây dựng giá đất, giao đất, đấu giá QSD 

đất: trình HĐND huyện thông qua điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt. 6 tháng đầu năm, đã 

phê duyệt giá khởi điểm đấu giá tại xã Kỳ Giang, xây dựng giá đất cụ thể của 7 

lượt dự án để phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB các dự án trên địa 

bàn; hoàn thành các thủ tục và tổ chức đấu giá tại 4 xã Kỳ Châu, Kỳ Giang, Kỳ 

Thư, Kỳ Sơn; Rà soát kiểm tra để hoàn thiện hồ sơ, điều kiện tổ chức đấu giá của 

07 xã: Kỳ Châu, Kỳ Thọ, Kỳ Đồng, Kỳ Giang, Kỳ Khang, Kỳ Phú, Kỳ Tiến. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thu gom, vận chuyển xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt, triểu khai kế hoạch hỗ trợ đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt năm 2020, triển khai thực hiện thí điểm mô hình xử lý rác thải 

tại khu dân cư. Tổ chức rà soát nhu cầu hưởng chính sách bảo vệ môi trường năm 

2020 cho 07 Hợp tác xã dịch vụ môi trường với tổng kinh phí hỗ trợ 155,9 triệu 

đồng. 

Tổ chức tuyên truyền và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường các Ngày 

nước thế giới (22/3), Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tuần lễ biển hải đảo Việt 
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Nam, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; Tổ chức lễ ra quân phát động phong 

trào ra quân làm vệ sinh môi trường, làm sạch bãi biển trên toàn địa bàn huyện 

nhân Ngày Môi trường thế giới (5/6). 

3.2. Giải phóng mặt bằng 

Trong 6 tháng đầu năm thực hiện GPMB cho 08 dự án, trong đó 03 dự án 

triển khai mới, 05 dự án chuyển tiếp; Thẩm định phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư cho 04 lượt dự án với tổng giá trị Bồi thường, hỗ trợ 

21 tỷ đồng có 588 lượt hộ gia đình, cá nhân và 2 lượt tổ chức bị ảnh hưởng; đang 

hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí để phê duyệt bổ sung cho 84 

hộ thuộc dự án Hệ thống cấp nước cho KKT Vũng Áng tại thôn Tân Xuân, xã Kỳ 

Tây với kinh phí 9,05 tỷ đồng. Hoàn thành chi trả 21,9 tỷ đồng cho 580 hộ, tổ 

chức bị ảnh hưởng; bàn giao mặt bằng thi công cho 02 dự án: dự án Nâng cấp 

tuyến đường ven biển Xuân hội - Thạch Khê - Vũng Áng đợt 1 (đoạn qua xã Kỳ 

Phú với 487 hộ); đường Đồng - Trung; tổ chức bốc thăm nhận đất tái định cư cho 

46 hộ dân, hoàn thành hồ sơ trình phê duyệt dự án di dời, tái định cư các hộ dân 

xung quanh Nhà máy xử lý rác tại thôn Nam Xuân Sơn với 53 hộ, tổng kinh phí: 

76,9 tỷ. Tập trung khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tổ chức 08 cuộc đối 

thoại trực tiếp với người dân để giải quyết các ý kiến, kiến nghị có liên quan đến 

GPMB; Tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ người dân trong 

quá trình di dời, giải phóng mặt bằng các dự án. 

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, trong đó, đã hoàn thành giai đoạn 1 việc số 

hóa dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch gốc đối với 6.333 sự kiện hộ tịch và 95 sổ hộ 

tịch; thực hiện khai sinh, đăng ký lại khai sinh 1.601 trường hợp, kết hôn 362 

trường hợp, khai tử 270 trường hợp. 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
20

.  

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra; phòng chống tham nhũng, 

thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 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 công dân có lãnh đạo tham gia. 06 tháng đầu năm 2020, 

đã tổ chức tiếp 188 lượt với 433 lượt người, trong đó cấp huyện tiếp 26 lượt với 

180 công dân, cấp xã tiếp 162 lượt với 249 công dân, tăng 24 lượt so với cùng kỳ 

năm 2019. Nội dung chủ yếu liên quan đến đất đai, chế độ chính sách, đền bù 

GPMB các dự án. Tiếp nhận 136 đơn, trong đó cấp huyện 21 đơn
21

, cấp xã 115 

đơn. Kết quả đã giải quyết cấp huyện 10/12 đơn; cấp xã 93/124 đơn, đạt tỷ lệ 75 

                                           
20. 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. 
21

 Trong đó: Đơn do cấp trên, cơ quan khác chuyển về là 07 đơn. Đơn do UBND huyện trực tiếp nhận là 14 đơn. 

Số đơn đủ điều kiện thụ lý: 21 đơn; Số đơn thuộc thẩm quyền cơ quan hành chính: 21 đơn (thuộc thẩm quyền cấp 

huyện:12 đơn, thuộc thẩm quyền cấp xã: 9 đơn). 
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%; số đơn còn lại cơ bản đang trong kỳ hạn giải quyết; các xã phát sinh đơn thư 

nhiều như: Kỳ Lạc 13 đơn; Lâm Hợp 17 đơn; Kỳ Bắc 12 đơn, Kỳ Giang 10 đơn. 

5. Nội vụ, cải cách hành chính 

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6, 

Nghị quyết số 18, 19 về sắp xếp tổ chức bộ máy; hoàn thành sáp nhập xã Kỳ Lâm 

và xã Kỳ Hợp thành xã Lâm Hợp; điều chỉnh, sáp nhập 8 thôn thành 05 thôn mới, 

giảm được 03 thôn (từ 157 thôn xuống còn 154 thôn). 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
22

; 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
23

; xây dựng hồ 

sơ phân loại đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trình Sở Nội vụ và UBND 

tỉnh
24

 phê duyệt.  

Tiếp nhận, bố trí 07 công chức vào biên chế UBND huyện
25

; Tuyển dụng 

trong trường hợp đặc biệt 03 công chức cấp xã, 28 giáo viên tiểu học
26

, 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, 06 cán bộ quản lý ngành giáo dục; Bổ nhiệm mới 08 Phó 

Hiệu trưởng. Luân chuyển 02 công chức lãnh đạo, quản lý về công tác tại xã
27

. 

Kiểm điểm, xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với 01 Công chức Tư 

pháp - Hộ tịch xã Kỳ Phong do sử dụng bằng Tốt nghiệp THPT giả. 

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 6 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; đặc biệt, 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. 

                                           
22

 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). 
23

 Trong 06 tháng đầu năm đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 29 cán bộ, công chức, viên chức theo 

NĐ 59/2019/NĐ-CP (06 công chức TC-KT, 08 công chức ĐC-XD, 15 Kế toán trường học). 
24

 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. 
25

 06 công chức cấp xã, 01 Tuyển dụng theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ 
26

 19 giáo viên văn hóa, 08 giáo viên tiếng Anh, 01 giáo viên thể dục 
27

 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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 6. Quốc phòng, an ninh 

Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, kiểm 

soát quân sự chặt chẽ, 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. Các lực 

lượng Quân sự, Công an, Biên phòng trên địa bàn phát huy cao vai trò nòng cốt 

trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng 

nông thôn mới. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được củng cố, đẩy mạnh, gắn 

với thế trận ANND, quốc phòng và biên phòng toàn dân với thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội. Phân công lực lượng tham gia công tác phòng dịch 

covid-19 một cách kịp thời; phối hợp với Quân khu 4, Bộ quốc phòng tiến hành 

khảo sát địa hình xây dựng quyết tâm tại xã Kỳ Sơn; hoàn chỉnh thủ tục 02 khu 

vực đất quốc phòng trên địa bàn; lập bản đồ hiện trạng đất quốc phòng, đất quy 

hoạch cho nhiệm vụ quốc phòng, công trình chiến đấu năm 2020. 

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. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh 

nông thôn; xử lý nghiêm các vụ việc, đối tượng vi phạm pháp luật, không để hình 

thành điểm nóng về an ninh trật tự
28

. Tăng cường lực lượng bám nắm địa bàn cơ 

sở, bảo vệ an ninh trật tự trước, trong, sau Tết, 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
29

. Trong 06 tháng 

đầu năm, Xảy ra 08 vụ TNGT làm 10 người chết, 02 người bị thương, 07 phương 

tiện hư hỏng, thiệt hại tài sản khoảng 175 triệu đồng, giảm cả về số vụ (08/11) và 

số người chết (10/13), bằng số người bị thương (02/02) so với cùng kỳ năm 2019. 

II. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 

1. Khó khăn, tồn tại, hạn chế 

- Sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, một số chỉ tiêu đạt thấp so với cùng 

kỳ năm 2019; tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm không đạt chỉ tiêu kế hoạch; 

bênh trên tôm diễn biến phức tạp; quản lý kinh doanh vật tư nông nghiệp, quản lý 

giết mổ gia súc còn gặp khó khăn; 

                                           
28

 Một số hộ dân ở xã Kỳ Tây, Kỳ Thượng kiến nghị, khiếu nại kéo dài liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng, hạng mục Lòng hồ Rào Trổ; các tiểu thương trên địa bàn 

huyện kiến nghị, khiếu nại việc thực hiện quản lý, sử dụng đất đai và xây dựng theo quy hoạch tại Khu dân cư Phú 

Nhân Nghĩa; các hộ dân thôn Nam Phong, xã Kỳ Phong kiến nghị hoạt động của Trung tâm lợn giống Mitraco; 

người dân thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân kiến nghị liên quan đến công tác đền bù, GPMB; một số hộ dân xã Kỳ 

Lạc tiến hành lấn chiếm đất đai, trồng cây keo, tràm trái phép trên diện tích đất do Nông trường Cao su Kỳ Lạc 

quản lý (đang tiến hành bàn giao cho Công ty Thiên Minh Đức); 02 hộ dân ở xã Kỳ Khang tiếp tục khiếu kiện liên 

quan đến đền bù sứa trong sự cố môi trường biển do Công ty FHS gây ra. 
29

 Phát hiện, bắt giữ 53 vụ, 71 đối tượng vi phạm pháp luật; Khởi tố: 20 vụ - 27 bị can; Kết thúc điều tra chuyển 

VKSND huyện Kỳ Anh đề nghị truy tố: 18 vụ 27 bị can.Triệt phá 04 chuyên án (lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp 

tài sản, trộm cắp tài sản và tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đánh bạc), bắt và khởi tố 32 bị can. 

Bắt 01 đối tượng truy nã. Phối hợp với UBND các xã đưa 07 đối tượng vào quản lý theo diện Nghị định 111/NĐ-

CP. Lập hồ sơ đưa 02 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện. 
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- 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; 

- Tiến độ làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng theo cơ 

chế hỗ trợ xi măng trong xây dựng nông thôn mới và phê duyệt chính sách hỗ trợ 

chương trình Mỗi xã một sản phẩm tại các địa phương còn chậm. Nhận thức của 

cán bộ các cấp về chương trình OCOP vẫn đang còn hạn chế; một số địa phương 

chưa thật sự quyết liệt trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký ý tưởng 

tham gia Chương trình OCOP 2020 nên số lượng ý tưởng còn ít, nhiều ý tưởng 

chưa phù hợp với tiêu chí Chương trình. 

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

mới đạt dưới 40% so với kế hoạch, nhất là các chỉ tiêu thu tiền thuê đất (đạt 18% 

kế hoạch, bằng 51% so với cùng kỳ), thu khác tại xã (đạt 12% kế hoạch, bằng 

15% so với cùng kỳ), thu ngoài quốc doanh (đạt 31% so với kế hoạch, bằng 56% 

so với cùng kỳ). 

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

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

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. 

- 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. 

- 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. 

- 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 30/6/2020 thiếu 220 giáo viên so với biên chế được giao MN 97, 

TH 61, THCS 62). 

- Do ảnh hưởng từ công tác phòng chống dịch COđi-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. 
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- 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 chủ yếu của những tồn tại, hạn chế 

2.1. Nguyên nhân khách quan  

- Thời tiết diễn biết phức tạp, đặc biệt nhiệt độ và số giờ nắng tăng so với 

trung bình nhiều năm; 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;  

- Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành nhưng 

chưa có các thông tư, văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện; 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, bà con nông dân 

gieo cấy trước lịch thời vụ nên trổ trước lịch thời vụ, gặp điều kiện thời tiết lúc 

trổ bất thuận nên ảnh hưởng lớn đến năng suất rất cao. Đội ngũ cán bộ chuyên 

môn thú y các xã đã nghỉ theo chế độ; 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 cho 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 chỉ 

đạo về phát triển sản xuất, xây dựng mô hình, bồi thường, GPMB, chậm xử lý dứt 

điểm các khó khăn, vướng mắc; tinh thần, trách nhiệm người đứng đầu chưa cao. 

Phần thứ hai 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

 Thực tiễn tình hình đặt ra yêu cầu không chủ quan trong chỉ đạo, điều 

hành, đòi hỏi các phòng, ban, ngành, địa phương ngoài nhiệm vụ thường xuyên, 

theo chức năng được giao, cần nỗ lực cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch cả năm 

theo Nghị quyết HĐND huyện, đồng thời sớm xây dựng kế hoạch, triển khai thực 

hiện Chương trình hành động Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-

2025, cụ thể: 

1. Lĩnh vực kinh tế 

1.1. Về sản xuất nông nghiệp 

- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu năm 2020 thắng lợi; nhất là việc 

chống hạn, chăm bón, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch lúa trước ngày 10/9/2020 

để né tránh thiên tai; triển khai sản xuất vụ Đông đạt chỉ tiêu kế hoạch; hoàn 

thành chỉ tiêu trồng mới chè công nghiệp năm 2020; thực hiện tốt công tác phát 

triển và bảo vệ, PCCCR. Hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch phòng tiêm phòng cho gia 

súc, gia cầm đợt 2 năm 2020, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt phòng chống dịch gia 
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súc, gia cầm; chỉ đạo thực hiện nuôi thủy sản vụ Hè thu và khai thác thủy sản đạt 

chỉ tiêu kế hoạch.  

- 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 bảo vệ và phát triển rừng, chủ động trong việc 

phòng chống, chữa cháy rừng trước tình trạng nắng nóng kéo dài. 

- 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,... 

1.2. Xây dựng nông thôn mới 

- Tập trung chỉ đạo các xã Kỳ Phong, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Lạc, Lâm 

Hợp, Kỳ Thượng và Kỳ Tây đạt chuẩn nông thôn mới, các xã Kỳ Châu, Kỳ Tiến 

đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020; bám sát bộ tiêu chí thường 

xuyên soát xét khối lượng công việc, phân công phân 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 30/10/2020. 

- 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. 

1.3. Thương mại, dịch vụ 

Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình 

ổn thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong 06 tháng cuối năm, 

các giải pháp phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều 

kiện phòng, chống dịch Covid-19; Tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền cuộc vận động 

người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm. Kiểm tra, đánh giá kết quả, hiệu quả của công tác chuyển đổi mô hình 

quản lý và xã hội hóa đầu tư chợ trên địa bàn; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị 

trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về hàng giả, hàng nhái, niêm yết 

giá, bán theo giá niêm yết. Quản lý chặt chẽ hoạt động bán hàng đa cấp, kinh 

doanh có điều kiện. Thực hiện các giải pháp thúc đẩy tiêu dùng, nhất là các mặt 

hàng yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm;  

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 
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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.  

- Thực hiện các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ nhiệm vụ chi, tiết kiệm 

triệt để các khoản chi thường xuyên, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần 

thiết; tập trung dành nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông 

thôn mới, đầu tư phát triển sản xuất, các nhiệm vụ đột xuất, phòng chống khắc 

phục thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội và các nhiệm vụ cấp bách khác, 

giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chưa cấp bách đảm bảo tính cân đối của 

ngân sách. 

2. Phát triển văn hóa - xã hội 

- Giáo dục và Đào tạo: Tổng kết năm học 2019-2020, bàn giao học sinh về 

địa phương quản lý, tổ chức các hoạt động hè, đảm bảo an toàn cho học sinh về 

an toàn giao thông, đuối nước; chuẩn bị tốt về đội ngũ, cơ sở vật chất, chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh lớp 1 năm học 2020-2021; phối hợp 

với các trường đại học bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn theo Luật Giáo dục 

mới. 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. Phối 

hợp tổ chức tốt Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. 

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. Tiếp tục đôn đốc, tư vấn 

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

các tiêu chí nông thôn mới. 

- Phát triển văn hóa: 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 huyện lần thứ XXVI, 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. 

- Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Tiếp tục triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường tại cộng đồng, phòng chống thảm 

họa thiên tai; Chỉ đạo công tác giám sát, phát hiện và xử lý dịch; Nâng cao chất 

lượng  khám chữa bệnh; quan tâm công tác khám chữa bệnh cho người có thẻ 

BHYT tại trạm y tế các xã; Vận động người dân tham gia Bảo hiểm y tế tự 

nguyện để đạt tỷ lệ ≥ 90%; Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc việc lập hồ sơ, khám, quản 

lý sức khỏe cho người dân trên địa bàn; phấn đấu hết năm 2020, tỷ lệ người dân 

được tạo lập hồ sơ sức khỏe trên 98%; Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển dụng, 
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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. 

- Công tác dạy nghề, việc làm, xóa đói giảm nghèo; an sinh xã hội: Tiếp 

tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, trợ giúp xã 

hội, chính sách cho các đối tượng yếu thế trong xã hội. Tổ chức tốt các hoạt động 

“uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” thăm hỏi, động viên gia đình chính 

sách, thương binh, liệt sỹ nhân dịp 27/7;  

Đẩy nhanh các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo, an sinh xã 

hội tạo để đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận dịch vụ xã hội cơ 

bản, đồng thời hỗ trợ hộ mới thoát nghèo bền vững. Hỗ trợ thu nhập cho hộ 

nghèo theo nghị quyết 151/2019/NQ-HĐND, 179/2019/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh và tập đoàn Vingruop tài trợ; Mục tiêu đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo 

toàn huyện thấp hơn 4,5% và tỷ lệ hộ cận nghèo dưới 4%. Hoàn thành hỗ trợ 103 

nhà ở cho hộ nghèo và tiếp tục rà soát nhà ở xuống cấp trên toàn huyện để xây 

dựng kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.  

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. 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. Phối hợp thực hiện chính sách lao động, an 

toàn lao động và việc đóng BHXH, BH thất nghiệp cho người lao động. 

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 trên địa bàn toàn huyện; 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; 

- Làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đề xuất danh mục thu 

hồi, chuyển mục đích đất lúa, rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, xây dựng  

giá  đất phục vụ giao, đấu giá quyền sử dụng đất tăng thu ngân sách; tập trung 

nhân lực thực hiện tốt  công tác bồi thường,  hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa 

bàn. 

- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi 

trường; tập trung xử lý dứt điểm đơn thư, khiếu nại về đất đai, giải phóng  mặt  

bằng; xây dựng phương án xử lý tồn đọng do cấp đất  sai thẩm quyền tại các xã; 

- 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 sinh môi trường; nâng cao 

trách nhiệm, ý thức người dân trong bảo vệ môi trường gắn với thực hiện tiêu  chí 

17 trong xây dựng nông thôn  mới. 

4. Về cải cách hành chính 

Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra; nâng cao trách nhiệm của 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong CCHC theo Quyết định số 54/2019/QĐ-

UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định trách nhiệm 

người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan Trung ương đóng trên 

địa bàn tỉnh về thực hiện 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 
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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. Đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành từ huyện đến cơ sở; 

triển khai dịch vụ công được cung cấp trực tuyến đến doanh nghiệp và người dân. 

Tiếp tục chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, UBND các xã duy trì áp dụng có hiệu 

quả HTQL chất lượng ISO 9001:2015. 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. Nhân rộng mô hình Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính (TTHC) tại Bưu điện văn hóa ở các xã: Kỳ Châu, Kỳ Thượng, Kỳ 

Sơn, Kỳ Trung để góp phần giảm tải cho các cơ quan, đơn vị trong việc giải 

quyết TTHC, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí đi lại của người dân. 

5. Công tác tư pháp, thanh tra, phòng chống tham nhũng 

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; Nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý xây 

dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; quản lý chặt chẽ công tác đăng ký, quản lý 

hộ tịch, chứng thực, thực hiện hoàn thành việc số hóa dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch 

gốc giai đoạn 2; 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 pháp luật. 

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 về “Quy 

chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các 

cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh và giải quyết KNTC. 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. 

Tăng cường thanh tra trách nhiệm, công vụ đối với thủ trưởng của các cơ 

quan hành chính nhà nước cấp dưới, cần tập trung vào những nơi có nhiều vụ 

việc KNTC kéo dài, vượt cấp, đông người phức tạp; làm rõ trách nhiệm, kiến 

nghị cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, xử lý nghiêm 

minh những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật trong giải 

quyết KNTC, nhằm thiết lập trật tự kỷ cương và tăng cường hiệu quả trong công 

tác giải quyết KNTC. 

6. Quốc phòng, an ninh  

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 46-CT/TW, Kết luận số 

32-KL/TW của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới. 

Nâng cao chất lượng huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 

các đối tượng. 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 - 



19 

 

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 6 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./. 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
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