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BÁO CÁO  

Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 02 

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022 

  

  I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1.  Lĩnh vực kinh tế 

1.1. Về sản xuất nông nghiệp 

Trồng trọt: Chỉ đạo triển khai kịp thời kế hoạch sản xuất vụ Xuân, cây lúa 

trồng được 5.644,5/5.644,5 ha, đạt 100% KH. Hỗ trợ 50% kinh phí mua gần 88 

tấn giống lúa mới các loại và 2,4 tấn bã diệt chuột sinh học. Chỉ đạo dồn điền đổi 

thửa xây dựng vùng sản xuất lúa tập trung quy mô 51,8 ha, sản xuất 02 giống lúa 

BQ, ND 502 đến nay sinh trưởng phát triển tốt; chỉ đạo thực hiện 06 cánh đồng 

phá ô thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn, cánh đồng lớn trên địa bàn 06 xã Kỳ 

Phong, Kỳ Đồng, Kỳ Xuân, Kỳ Thư, Kỳ Hải với tổng diện tích 65,19 ha. Hiện 

nay, bà con đã hoàn thành dắm tỉa, bón thúc lần 1, lúa sinh trưởng tốt. 

Gieo trỉa lạc, sắn và các loại cây trồng cạn khác: Hiện nay, do ảnh hưởng 

của thời tiết nên cây trồng cạn đang có tiến độ chậm so với kế hoạch, diên tích 

gieo trồng
1
. Tổ chức kết nối liên kết sản xuất và tiêu thụ ngô sinh khối giữa người 

dân và Công ty CP Diên Hồng Hà Tĩnh, diện tích gần 60 ha. 

 Chăn nuôi: Tổ chức rà soát tổng đàn vật nuôi, kết quả đàn trâu, bò có 

18.933 con trong đó đàn trâu 6.013 con, đàn bò 12.920 con, đàn gà 403.303 con, 

đàn vịt 81.641 con; tiến hành giao chỉ tiêu tiêm phòng cho các xã. 

Thủy sản: Sản lượng khai thác tháng 02 ước đạt 260 tấn, lũy kế đạt 450 

tấn. Phối hợp Chi cục Thủy sản lấy mẫu giám sát môi trường trước vụ nuôi; Tập 

huấn kỹ thuật nuôi trồng và phòng chống dịch bệnh trước vụ nuôi; triển khai kế 

hoạch nuôi trồng thủy sản năm 2022. 

 Lâm nghiệp: Tổ chức rà soát diện tích đất rừng của Công ty cao su bàn 

giao cho các dự án trên địa bàn huyện. Đến nay thực hiện trồng rừng tập trung 

700 ha; cây phân tán 242.290 cây trong đó: cây lâm nghiệp 237.500 cây, cây 

bóng mát 4.790 cây.  

 Thủy lợi: Điều hành tưới nước phục vụ tỉa dặm 5.644ha lúa vụ Xuân; Phối 

hợp với UBND các xã kiểm tra, rà soát kế hoạch xây dựng kênh mương theo cơ 

chế hỗ trợ xi măng được 22,5km tại 11 xã; Kiểm tra đề xuất của UBND các xã về 

tu sửa, nâng cấp các công trình phục vụ công tác PCTT và công trình phục vụ sản 

                                           
1 Như: Lạc xuân gieo trỉa được 500 ha/1.121 ha, đạt 44,6%KH; Ngô gieo trỉa được 62,7/310ha, đạt 

20%KH; rau các loại trồng được 480/596,5 ha, đạt 80,5% KH; Sắn trồng được 194,5/1.212 ha, đạt 16,1% kế 

hoạch ... 
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xuất. Làm việc chi cục thủy lợi rà soát hệ thống công trình hồ đập thủy lợi, xây 

dựng kế hoạch chi tiết về xây dựng tiêu chí thủy lợi trong bộ tiêu chí huyện nông 

thôn mới. 

1.2. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 

Đô thị Kỳ Đồng 

- Tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng nông thôn mới; phát 

quang giải tỏa hành lang giao thông, vệ sinh mặt đường, khơi thông cống, nạo vét 

rãnh thoát nước các tuyến đường, kết quả toàn huyện đã thực hiện phát quang 

giải toả tầm nhìn 40 km; đào đắp 1.000 m
3
; nạo vét khơi thông 20 km rãnh thoát 

nước. 

- Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới sau Tết Nhâm Dần tại các xã 

Kỳ Xuân, Kỳ Phú, Kỳ Tây, Kỳ Thượng. Chuẩn bị các nội dung để làm việc với 

Đoàn kiểm tra của Chủ tịch UBND tỉnh. Bổ sung hoàn thiện Khung kế hoạch chi 

tiết xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Có 07 xã đăng ký đạt xã 

NTM nâng cao (Kỳ Xuân, Kỳ Thư, Kỳ Hải, Kỳ Trung, Kỳ Tiến, Kỳ Tân, Kỳ 

Phong); có 02 xã đạt đăng ký xã NTM kiểu mẫu (Kỳ Châu, Kỳ Phú). Có 34 khu 

dân cư đăng ký đạt khu dân cư kiểu mẫu. Hiện nay đang rà soát lại các xã đăng 

ký xây dựng vườn mẫu và sản phẩm Ocop 2022. 

- Phối hợp với đơn vị Tư vấn, xã Kỳ Đồng chuẩn bị nội dung cho cuộc làm 

việc với Thường trực Huyện ủy về kết quả xây dựng Đô thị Kỳ Đồng; xây dựng 

đường găng chi tiết, phân công nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2022; hoàn 

thiện hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Kỳ Đồng đến năm 2035 trình Sở 

Xây dựng thẩm định. 

1.3. Thương mại, dịch vụ:  

- Phối hợp với các đoàn liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Phối hợp với Sở công 

thương kiểm tra 05 cơ sở kinh danh xăng dầu tư nhân tại xã Kỳ Phú, Kỳ Thọ, Kỳ 

Tân và Lâm Hợp. Cấp 01 giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG 

chai. Cấp 01 giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (Công ty 

CP TMTH và KD xăng dầu Khánh Thành - xã Lâm Hợp). 

1.4. Xây dựng, giao thông, quy hoạch:   

- Đôn đốc các xã lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã. Kiểm tra 

thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 công trình Trường 

trung cấp nghề Hà Tĩnh cơ sở 3; quy hoạch trụ sở xã Kỳ Trung. Kiểm tra, thống 

nhất việc tài trợ lập Quy hoạch khu dân cư và Thương mại dịch vụ tại thôn Xuân 

Thọ, xã Kỳ Tân theo đề xuất của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sơn Kim 

Hà Tĩnh. 

- Làm việc với Sở GTVT, các đơn vị tư vấn, kiến nghị các nội dung liên 

quan đến dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam nhánh phía Đông đoạn qua huyện 

Kỳ Anh. Kiểm tra khối lượng các xã đăng ký làm đường GTNT, rảnh thoát nước, 

phục hồi mặt đường năm 2022. Thẩm định 02 công trình; Cấp 8 GPXD. 

1.5. Công tác thu, chi ngân sách:  
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- Tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tháng 2 đạt 4,746 tỷ đồng, lũy kế 

đạt 36,279 tỷ đồng, bằng 16% kế hoạch năm
2
.Tổng chi ngân sách huyện thực 

hiện đến 21/02/2022 là 84,581 tỷ đồng, bằng 12% dự toán giao
3
. 

- Lĩnh vực đầu tư XDCB: Thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư 05 

dự án thuộc thẩm quyền cấp huyện. Thực hiện kiểm tra kế hoạch làm đường giao 

thông nông thôn, rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi 

măng, hỗ trợ phục hồi nâng cấp mặt đường BTXM năm 2022 trên địa bàn 20 xã. 

- Lĩnh vực chấp thuận chủ trương cho thuê đất: Trong tháng 02 đã phối 

hợp thẩm định đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư cho 01 dự án thuê đất sản 

xuất kinh doanh tại xã Kỳ Giang, tuy nhiên chưa được UBND tỉnh chấp thuận do 

một số vướng mắc về Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Lũy kế 02 

tháng, thực hiện thẩm định 03 dự án; trong đó 02 dự án đề xuất khảo sát, nghiên 

cứu đầu tư nhà máy điện gió, 01 dự án sản xuất kinh doanh; kết quả đã được 

UBND tỉnh chấp thuận 01 dự án (khảo sát, nghiên cứu xây dựng nhà máy điện 

gió tại xã Kỳ Xuân, Kỳ Phú với tổng mức đầu tư dự kiến 22.161 tỷ đồng) 

           - Thành lập và PTKT tập thể: Trong tháng 02 cấp đăng ký mới 18 hộ kinh 

doanh; lũy kế 02 tháng đầu năm cấp giấy phép ĐKKD cho 73 hộ cá thể; lũy kế 

đến nay có 3.617 hộ cá thể ĐKKD; giải thể 01 HTX, tạm ngừng hoạt động 01 

HTX: Lũy kế đến nay có 85 HTX, quỹ tín dụng đang hoạt động. Lũy kế từ đầu 

năm tới nay thành lập mới 06 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm; tạm ngừng 01 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc. 

2. Lĩnh vực tài nguyên môi trường 

 - Giao đất, đấu giá QSD đất: Tổ chức đấu giá 32 lô đất với số tiền 16,61 tỷ 

đồng (Kỳ Sơn 16 lô với số tiền 2,29 tỷ đồng; Kỳ Thọ 16 lô với số tiền 14,32 tỷ 

đồng); Phối hợp với xã Kỳ Phú rà soát các tiêu chí giao đất cho các hộ gia đình, 

cá nhân. 

 - Công nhận lại diện tích đất ở trước ngày 18/12/1980: Tổ chức thẩm định 

50 hồ sơ. 

 - Công tác Môi trường: Chỉ đạo các xã tổ chức thực hiện công tác vệ sinh 

môi trường trước và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Công tác thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện trong dịp Tết nguyên đán kịp 

thời, không gây ra tình trạng ứ đọng rác thải. Ban hành kế hoạch kiểm tra lĩnh 

vực tài nguyên và Môi trường năm 2022; Xây dựng kế hoạch thực hiện Tiêu chí 

Môi trường huyện Nông thôn mới. 

                                           
2 Trong đó: phí, lệ phí 725 triệu đồng, đạt 29% kế hoạch; lệ phí trước bạ 5,925 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch; 

thu khác ngân sách 663 triệu đồng, đạt 17% kế hoạch; thuế thu nhập cá nhân 2,517 tỷ đồng, bằng 34% kế hoạch; 

thu ngoài quốc doanh 3,810 tỷ đồng, bằng 24% kế hoạch; thu tiền sử dụng đất 10,063 tỷ đồng, bằng 6% kế hoạch; 

thu cấp quyền khai thác khoáng sản 12,374 tỷ đồng, bằng 247% kế hoạch; thu tiền thuê đất 192 triệu đồng, bằng 

8% kế hoạch; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 11 triệu đồng, bằng 7% kế hoạch 
3 trong đó: chi đầu tư phát triển 6,676 tỷ đồng, bằng 5% dự toán giao; chi thường xuyên 57,233 tỷ đồng, 

bằng 13% dự toán giao; chi chuyển giao ngân sách 20,672 tỷ đồng, trong đó chi bổ sung cân đối ngân sách xã 

17,052 tỷ đồng, bằng 18% dự toán giao, chi bổ sung có mục tiêu ngân sách xã 3,620 tỷ đồng 
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- Công tác xây dựng giá đất: Làm thủ tục thực hiện xây dựng giá cụ thể 

cho 02 khu dân cư Phú Lợi, Kỳ Phú và thôn Đồng Phú, Kỳ Đồng để thực hiện 

công tác giao đất, đấu giá. 

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

- Văn hóa - Thông tin: Tập trung chỉ đạo UBND các xã tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền, mừng Đảng, mừng Xuân; tuyên truyền phòng chống dịch  

Covid 19. Tuyên truyền việc không được sử dụng pháo, chất nổ; không sử dụng 

rượu bia khi tham gia giao thông, không tham gia các tệ nạn xã hội. 

Tổ chức kiểm tra việc triển khai hệ thống PC-Covid và quét mã QR phục 

vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn huyện. Thực hiện 

công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn 

đảm bảo yêu cầu. 

Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã xây dựng dự thảo 

Chương trình chuyển đổi số và thí điểm mô hình làng xã thông minh trên địa bàn 

huyện giai đoạn 2022 - 2025 

- Giáo dục đào tạo: Tổ chức giao ban chuyên môn cụm và cấp huyện trong 

thực hiện chương trình GDPT 2018. Tập trung công tác kiểm tra chuyên môn; 

trường chuẩn quốc gia các trường học. Đề xuất tuyển dụng giáo viên cho năm 

học 2022-2023. Tư vấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục các trường: MN 

Kỳ Tây, Kỳ Phong, Kỳ Châu; TH Kỳ Thư, Kỳ Châu. Hiện nay đã có 51 giáo viên 

(MN 29; TH 10; THCS 12), 297 học sinh (MN 30; TH 164; THCS 103) là Fo. 

Các trường học tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch, chuyển 

trạng thái từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến tại một số lớp có sinh F0. 

- Y tế:  Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 theo tinh 

thần chỉ đạo tại Nghị Quyết 128/NQ-CP của Chính phủ; Kịp thời điều tra, truy 

vết các yếu tố dịch tễ liên quan đến ca bệnh dương tính SAR-COV2. Từ ngày 09  

- 21/02/2022 tổng số ca mắc Covid 19: 719 ca; tính từ đầu năm 2022 đến nay: 

773 ca. Tổ chứ tiêm vac xin phòng chống Covid 19; đã tiêm 23 đợt và chiến dịch 

mùa Xuân
4
. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nguồn nhân lực sẵn sàng để đảm bảo 

công tác phòng, chống dịch. Phối hợp với các phòng, ban, ngành đoàn thể tăng 

cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch, việc khai báo y tế qua quét 

mã QR. Chỉ đạo các tổ chức hoạt động trong dịp kỷ niệm 67 năm ngày thầy thuốc 

Việt Nam (27/02/1955- 27/02/2022). 

- Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách an sinh xã hội: 

+ Lĩnh vực Lao động - Việc làm: Phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà 

Tĩnh, Sàn giao dịch Việc làm tổ chức tư vấn việc làm, học nghề, XKLĐ tại các xã 

Kỳ Đồng, Kỳ Khang, Kỳ Sơn; thông báo đến người lao động về nhu cầu tuyển 

dụng lao động tại các doanh nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề. 

                                           
4 Trong đó: Mũi 1 cho người trên 18 tuổi: 64.310/64.910 đạt 99%; mũi 2: 58.794 đạt 90.58%; mũi bổ 

sung: 9. 572 đạt  56%; tiêm nhắc lại: 9.890 đạt 16,82%. Từ 12-18 tuổi: mũi 1: 10.440 tỷ lệ 99,52%;  mũi 2: 11.343 

(tỷ lệ 99,41% bao gồm tiêm trả mũi 2 cho trường nghề) 
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+ Lĩnh vực Người có công: Thực hiện có hiệu quả đầy đủ, kịp thời các chế độ 

chính sách tháng 1 tháng 2 đối với 2.798 đối tượng người có công với tổng số tiền 

10,7 tỷ đồng. Rà soát các đối tượng người có công đủ điều kiện điều dưỡng năm 

2022. Đôn đốc thanh quyết toán trợ cấp tháng 1 và 2 đối tượng người có công. 

+ Lĩnh vực Bảo trợ xã hội, giảm nghèo: Thực hiện chi trả trợ giúp xã hội đối 

với 4825 đối tượng với số tiền 2,3 tỷ đồng. Hỗ trợ mai táng phí theo Nghị định 

20/CP đối với 2 thân nhân có người nhà bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong, 

với số tiền 36 triệu đồng tại Kỳ Khang, Kỳ Đồng. Rà soát, làm thủ tục cấp 40.177 

thẻ bảo hiểm y tế, với số tiền 12 tỷ đồng; Hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi cho 470 

hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo số tiền 32.490 triệu đồng. 

+ Công tác trẻ em:  Rà soát và lập danh sách học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn trên địa bàn đề nghị nhận học bổng IC gửi Qũy bảo trợ trẻ emc ho 405 cháu 

học sinh từ lớp 2 đến lớp 4. Thực hiện chính sách hỗ trợ Covid -19 đối với trẻ em 

thành cách ly y tế đợt 3. Thực hiện chi trả cho 1.041 đối tượng trẻ em là F0, F1 với 

số tiền chi trả là 1.041 triệu đồng; chi trả hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng là F0, F1 với 

số tiền là  26.350 nghìn đồng. 

+ Hỗ trợ xây dựng nhà ở: Ban hành Kế hoạch thực hiện hỗ trợ xây dựng 

nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ thuộc chính sách bảo trợ xã hội. 

Kết quả khảo sát, tổng số hộ có nhu cầu xây dựng nhà ở 386 hộ
5
.  

4. Lĩnh vực nội vụ, cải cách hành chính: 

- Công tác tuyển dụng: Ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng 

tuyển của các thí sinh trúng tuyển công chức xã và thành lập Tổ thu hồ sơ đối với 

các thí sinh trúng tuyển. Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đơn vị sự 

nghiệp và Ban kiểm tra phiếu đối với các thí sinh tuyển dụng vào các đơn vị sự 

nghiệp thuộc huyện. 

- Về chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng: Thực hiện xếp lương đối với 

02 cán bộ, công chức do thay đổi, bổ sung chức danh. Ban hành Quyết định nâng 

lương thường xuyên cho 07 công chức, viên chức cấp huyện, 41 cán bộ, công 

chức xã; thực hiện nâng lương trước hạn cho 8 cán bộ, công chức xã và đề nghị 

UBND tỉnh nâng lương trước hạn cho 01 công chức cấp huyện. 02 viên chức giáo 

dục ngạch chuyên viên chính và tương đương. Cử 01 công chức tham gia lớp bồi 

dưỡng Lãnh đạo quản lý cấp phòng, 01 công chức tham gia bồi dưỡng lớp CVC, 

01 viên chức ngành y tế tham gia khóa đào tạo Bác sỹ chuyên khoa I.  

- Công tác cải cách hành chính: Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính 

năm 2022; Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong CCHC năm 2022 và 

văn bản chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2022. 

5. Công tác tư pháp, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư 

                                           
5 Cụ thể: Hộ Người có công (có bìa) là 68 hộ; Hộ  nghèo (có bìa) là 183 hộ; Hộ chính sách BTXH (có bìa) là 09 

hộ; Hộ Người có công (không có bìa) là 11 hộ; Hộ  nghèo (không có bìa) là 103 hộ; Hộ chính sách BTXH (không 

có bìa) là 12 hộ. 
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- Tư pháp: Chỉ đạo và phối hợp với các ngành, các xã lồng ghép tổ chức 45 

cuộc tuyên truyền PBGDPL, đồng thời thực hiện 480 lượt phát sóng tuyên truyền 

pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở ở các xã, thôn xóm.  

Thực hiện 25 lượt tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý gắn với việc 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khi có yêu cầu của công dân. Tập trung chỉ đạo, 

hướng dẫn các xã thực hiện hoàn thành số hóa sổ hộ tịch giai đoạn 3 với gần 

28.500 trường hợp; thực hiện số hóa giai đoạn 4 theo kế hoạch. Trực tiếp và 

hướng dẫn các xã thực hiện đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử; đăng ký thay đổi, 

cải chính hộ tịch. 

Thẩm định 05 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật 

tự, an toàn xã hội, phòng chống dịch, trình Chủ tịch UBND huyện ký ban hành 

Quyết định XPVPHC với số tiền phạt 28,5 triệu đồng. Trong tháng 2 đã xử phạt 

đối với 15 đối tượng trong các lĩnh vực phòng chống dịch, an ninh trật tự, thu 

49,6 đồng tiền phạt. 

- Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư: Tiếp tục kiểm tra hồ sơ, 

chứng từ thanh tra kinh tế xã hội tại xã Kỳ Khang theo kế hoạch đề ra, tổng hợp 

số liệu xây dựng báo cáo thanh tra. Kiểm tra thực địa xử lý đơn của ông Đặng 

Văn Khượng, Kỳ Hoa và Hồ Văn Đài, Kỳ Thọ. Đôn đốc các đơn vị, địa phương, 

cá nhân bổ sung bản kê khai tài sản thu nhập. 

Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid 19; UBND huyện không tổ 

chức tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở Ban Tiếp công dân huyện.  

6. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

Trong tháng 02/2022, tình hình an ninh xã hội ổn định, không xảy ra tình 

trạng khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp, hình thành điểm nóng về ANTT. Tổ chức 

tốt Lễ giao nhận quân năm 2022 bàn giao quân 142 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu 

trên giao.  Phát hiện, bắt giữ 30 vụ, 80 đối tượng vi phạm pháp luật; thu giữ tài 

sản trị giá khoảng 60,8 triệu đồng, 6,44g ma túy, 4,84kg pháo... Khởi tố: 10 vụ - 

30 bị can. Kết thúc điều tra chuyển VKSND huyện Kỳ Anh đề nghị truy tố 02 vụ 

- 02 bị can. Xảy ra 01 vụ nổ, làm 01 người bị thương tại xã Kỳ Lạc. Tăng cường 

lực lượng, phương tiện thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT, TTCC. 

Thi hành 36 quyết định xử lý VPHC, thu nộp Kho bạc Nhà nước với số tiền 53,2 

triệu đồng. 

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 ở một số địa 

phương chưa được thường xuyên, có biểu hiện lơ là; việc quản lý, cách ly các 

trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao chưa nghiêm túc; việc kiểm tra, giám sát 

thực hiện các quy định phòng, chống dịch chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ. 

2. Việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 25/TB-UBND, ngày 

08/02/2022 kết quả thực hiện một số nội dung trên các lĩnh vực đạt chưa cao, còn 

chậm so với yêu cầu như: Nông nghiệp, nông thôn mới; quy hoạch đất ở; thủ tục 

đầu tư công; giải quyết tồn đọng trên lĩnh vực đất đai, GPMB; xây dựng nhà ở 

cho đối tượng khó khăn; xây dựng trường chuẩn; công tác CCHC và cán bộ; 
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3. Công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương những 

tháng đầu năm chưa quyết liệt; các phòng, ngành hoàn thành khung kế hoạch chi 

tiết huyện nông thôn mới tiến độ chậm. 

4. Một số đối tượng nhận trợ cấp ưu đãi người có công trên địa bàn nhưng 

không có hộ khẩu thường trú tại địa phương gây khó khăn trong việc quản lý, 

thực hiện chế độ chính sách.  Hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề còn 

gặp nhiều khó khăn. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 03 NĂM 2022 

1. Các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã triển khai thực hiện nghiêm túc 

có hiệu quả các Văn bản số 565/UBND-VX1 ngày 08/02/2022 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh; văn bản số 144/UBND-YT, ngày 08/02/2022 của UBND huyện về việc 

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản số 234//UBND-

YT, ngày 28/02/2022 của UBND huyện về chấn chỉnh, thực hiện một số biện 

pháp trong phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện. Các địa phương, 

ngành Y tế, Công an, Quân sự,... huy động lực lượng nhằm quản lý được tình 

hình, sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn. Thực hiện tốt các 

nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nhằm giữ ổn định tình hình trong mọi tình huống. 

2. Hoàn thành quy hoạch vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 

2050; Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 báo cáo HĐND huyện, trình 

Hội đồng thẩm định của tỉnh. 

3. Hoàn thiện khung kế hoạch chi tiết xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn 

mới trình UBND huyện; xây dựng kế hoạch kiểm tra tại các xã đã đạt chuẩn 

NTM, các thôn đã đạt chuẩn KDC mẫu. Tiếp tục Chỉ đạo, đôn đốc các xã hoàn 

thiện khung kế hoạch xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao; tổ chức kiểm 

tra, rà soát, chỉ đạo thực hiện tại 02 xã đăng ký NTM kiểu mẫu (Kỳ Châu, Kỳ 

Phú) và 07 xã đăng ký NTM nâng cao năm 2022. Hoàn thành hồ sơ đề xuất khu 

vực phát triển đô thị Kỳ Đồng 

4. Trên cơ sở các xã, các nhà đầu tư đăng ký, tổ chức làm việc để thống 

nhất kế hoạch, phương án triển khai quy hoạch, xây dựng các khu dân cư, đất xen 

dắm trong năm 2022. 

5. Các chủ đầu tư, các ngành chủ động hoàn thành kế hoạch chi tiết, lập thủ 

tục đầu tư các danh mục dự án chuyển tiếp, dự án xây dựng mới trong năm đăng 

ký về UBND huyện (qua phòng Tài chính – Kế hoạch) để tổng hợp, công bố làm 

căn cứ cho các ngành, các địa phương liên quan theo dõi, thực hiện đảm bảo tiến 

độ.  

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thành 

công tác quyết toán năm 2021 trước ngày 31/3/2022 theo quy định hiện hành.  

6. Ban hành quyết định giao chỉ tiêu xây dựng xây dựng kênh mương nội 

đồng, đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng 

và phục hồi hồi mặt đường năm 2022 theo cơ chế chính sách nông thôn mới của 

tỉnh; Phân khai nguồn để thực hiện các nhiệm vụ. Khảo sát, phân bổ nguồn kinh 

phí duy tu các tuyến đường giao thông nông thôn theo chương trình duy tu bảo 
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dưỡng năm 2022; hoàn thành duy tu đường Văn Tây (ngân sách tỉnh); Phân bổ 

ngân sách hỗ trợ trồng lúa, phòng chống thiên tai, xử lý rác thải,... để chủ động 

triển khai sớm khi thời tiết thuận lợi. 

7. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã căn cứ Kế hoạch 

số 2057/KH-UBND, ngày 29/12/2021 của UBND huyện về giải quyết đơn thư, 

các việc tồn đọng trên địa bàn huyện, nhiệm vụ giải pháp năm 2022 và các kết 

luận thanh tra để tập trung giải quyết tồn đọng, vướng mắc trong quản lý đất đai 

theo thẩm quyền. Triển khai kế hoạch thanh tra, giải quyết KNTC theo kế hoạch 

đề ra. Thực hiện các bước tiếp theo, xử lý, báo cáo kết quả xử lý đơn thư ông Hồ 

Văn Đài xã Kỳ Thọ, ông Đặng Văn Khượng xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, tham 

mưu nội dung phối hợp Đoàn kiểm tra của Tỉnh đối thoại với các hộ Nam Xuân 

Sơn, xã Kỳ Tân. 

8. Tập trung xử lý vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB cho 

các dự án Rào Trổ; đường đô thị động lực tại Kỳ Châu; đường ĐH 136, 137; trục 

xã Kỳ Lạc, Kỳ Tây;... Tổ chức đi kiểm tra thực địa hiện trường tuyến thuộc dự án 

đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Kỳ Anh tại các xã Kỳ Phong, Kỳ 

Trung, Kỳ Văn, Kỳ Tân, Kỳ Lạc. 

9. Thực hiện Kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên 

cố cho người có công, hộ nghèo, hộ thuộc chính sách bảo trợ xã hội, hộ cận 

nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện ngày 18/02/2022; giao Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng tham mưu cho Ban Chỉ đạo thiết kế các nhà mẫu; Phòng LĐBT&XH 

tham mưu phân công lực lượng để tiếp tục khảo sát, lập kế hoạch triển khai xây 

dựng nhà ở cho các đối tượng khó khăn; phấn đấu trong tháng 3/2022 khởi công 

được ít nhất 20 nhà tại 20 xã. 

10. Mỗi phòng, ban, ngành, địa phương bám sát Kế hoạch số 145/KH-

UBND, ngày 09/02/2022 của UBND huyện về khắc phục các tồn tại, hạn chế 

trong công tác CCHC, các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá 

CCHC của tỉnh năm 2021; Chú trọng vào nội dung củng cố, khắc phục hạn chế 

trong tổ chức “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, tiếp dân, giải quyết đơn thư ở cơ 

sở và thống nhất kiểm soát quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành 

chính cho Doanh nghiệp và người dân; nhất là trên lĩnh vực đầu tư công và quản 

lý đất đai. Giao Phòng Nội vụ đôn đốc, theo dõi các nội dung được phân công 

theo Kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành 

chính. 

- Căn cứ vào Chương trình số 239/CTr-UBND, ngày 28/02/2022 của 

UBND huyện về chuyển đổi số và thí điểm mô hình làng xã thông minh trên địa 

bàn huyện Kỳ Anh giai đoạn 2022-2025; giao Phòng VHTT phối hợp, hướng dẫn 

các địa phương, các ngành liên quan xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Ban Chỉ 

đạo để tổ chức thực hiện. 

- Thực hiện đề xuất, tuyển dụng viên chức, người lao động theo kế hoạch 

năm 2022 kịp thời; quan tâm cho ngành y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, 

GPMB,... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 
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- Các phòng chuyên môn kịp thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn về chuyên 

môn cho đội ngũ cán bộ công chức trúng tuyển công chức cấp xã năm 2021. 

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, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Vân Anh 
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