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Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 8; 

Nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 năm 2021 

 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Lĩnh vực kinh tế 

1.1. Về sản xuất Nông, Lâm, Ngư nghiệp 

a) Trồng trọt: Diện tích lúa Hè thu toàn huyện đạt 4.490,2 ha; đến hết ngày 

26/8 thu hoạch được 525 ha, chiếm 11,7%; dự kiến thu hoạch trước ngày 10/9 

khoảng 4.300ha, đạt 95% và sau ngày 15/9 thu hoạch khoảng 200 ha; Năng suất 

ước đạt 53,5 tạ/ha, bằng 106% KH, tăng 17,4% so với Hè thu 2020 và cao nhất 

những năm gần đây. Các loại cây trồng cạn vụ Hè Thu: 25 ha cây lạc; 30 ha khoai 

lang, 27 ha ngô, 50 ha đậu và 140 ha rau màu các loại đang quá trình thu hoạch. 

b) Chăn nuôi: Triển khai tiêm vắc xin lở mồm long móng cho trâu bò tại 20 

xã, đã tiêm được 9875 liều đạt 69% KH; Tiêm phòng bệnh dại đàn chó 14.837 liều 

đạt 91% KH, đã có văn bản đôn đốc và phê bình các xã triển khai tiến độ chậm. 

c) Thủy Sản: Khai thác thủy sản trong tháng 8 ước đạt 323 tấn, lũy kế đến nay 

đạt 2199.5 tấn thủy sản các loại. Nuôi trồng thủy sản diện tích 488.48 ha, sản lượng 

tháng 8 ước đạt 168.67 tấn, lũy kế đầu năm đến nay đạt 489.25 tấn. 

d) 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; tập trung thực hiện công tác BVR-PCCCR 2021 theo 

kế hoạch, phương án. Trồng rừng tập trung 64ha, lũy kế đạt 763ha; trồng cây phân tán 

6,1 nghìn cây; lũy kế 539,8 nghìn cây. 

d) Thủy lợi: Xây dựng được 900m kênh mương nội (600m theo cơ chế hỗ trợ 

xi măng và 300m bằng các nguồn khác); tu sửa 02 trạm bơm phục vụ sản xuất.  

 1.2. Xây dựng nông thôn mới 

 Thực hiện rà soát lại các tiêu chí của các xã đạt chuẩn; ban hành Quyết định 

công nhận 16 thôn đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đợt 1 năm 2021. 

Tổ chức làm việc với các đơn vị hỗ trợ, đỡ đầu xã Kỳ Lạc xây dựng NTM năm 

2021; đánh giá mức độ xây dựng KDC nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Lạc Vinh 

và Xuân Tiến xã Kỳ Lạc, thôn Vĩnh Thọ xã Kỳ Thọ. Rà soát đánh giá tiêu chí số 7 

tại xã Kỳ Phú; đánh giá xây dựng NTM xã nâng cao tại xã Kỳ Châu, Kỳ Giang.  

Hoạt động đỡ đầu, tài trợ xây dựng NTM tại xã Kỳ Tây, Kỳ Lạc được quan tâm, 

đến ngày 20/8/2021, tại xã Kỳ Lạc được đỡ đầu 90 triệu đồng tiền mặt 13,5 tấn xi 

măng và 215 ngày công; tại xã Kỳ Tây được đỡ đầu 121,4 triệu đồng tiền mặt, 240 

tấn xi măng, 14.000 viên gạch, 3 ca máy và 220 ngày công. 

  Soát xét các cơ sở SXKD đạt sản phẩm OCOP vi phạm vệ sinh an toàn thực 

phẩm và vệ sinh môi trường; hướng dẫn quy trình sản xuất cho cơ sở sản phẩm tinh 

dầu, dược liệu Nguyễn Dung tại xã Kỳ Thư; Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu vườn 

mẫu, hồ sơ hỗ trợ chính sách Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020. 

1.3. Về quy hoạch - Xây dựng, giao thông 
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 - Chỉ đạo, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ làm đường GTNT theo cơ chế hỗ 

trợ XM năm 2021, kết quả: trong tháng 8 làm được 9 km đường GT và 7,5km rãnh 

thoát nước; lũy kế đầu năm đến nay đường giao thông đạt 52,3%KH; rãnh thoát 

nước đạt 56,3%KH. 

- Chỉ đạo lập quy hoạch các khu dân cư tại 8 xã: Kỳ Khang, Kỳ Phong, Kỳ 

Đồng, Kỳ Hải, Kỳ Châu, Kỳ Sơn, Kỳ Bắc, Kỳ Văn; làm việc với Viện quy hoạch 

thống nhất các nội dung về quy hoạch vùng huyện. Kiểm tra, góp ý phương án xử 

lý đối với dự án Nhà máy gạch tuynel Kỳ Giang; góp ý dự án xây dựng cơ sở đào 

tạo nghề và đào tạo, sát hạch cấp GPLX ô tô các loại tại vùng Ba Cụp, thôn Đồng 

Trụ Tây, xã Kỳ Đồng; đến nay đã thỏa thuận, chấp thuận 07 quy hoạch các loại. 

Tiếp tục đôn đốc các xã lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã
1
. Kiểm tra 

công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng 02 công trình do UBND xã làm Chủ đầu tư
2
; 

Lũy kế đầu năm đến nay kiểm tra 21 công trình. 

 - Về tình hình đô thị Kỳ Đồng: Thực hiện văn bản số 3175/UBND-XD1 ngày 

25/5/2021 của UBND tỉnh về việc đồng ý chủ trương cho phép UBND huyện Kỳ 

Anh lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị; UBND huyện đã tiến hành phê 

duyệt đề cương, nhiệm vụ lập Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị và ban hành 

40 văn bản các loại liên quan. 

 1.4. Thương mại, dịch vụ, KHCN:  

  Xây dựng kế hoạch đảm bảo nguồn cung hàng hoá thiết yếu theo các cấp độ 

của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới; yêu cầu thực hiện 

đóng cửa các chợ Kỳ Đồng, Kỳ Phú, Kỳ Khang liên quan đến ca nghi nhiễm Covid 

19. Tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhà nước trong phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 lĩnh vực công thương, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các chợ. 

Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát diễn biến thị trường, cung cầu hàng hoá thiết yếu, 

tình hình thực hiện 5K tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Kiểm tra và cấp 01 giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP lĩnh vực Công Thương. Ban hành các văn 

bản liên quan đến đầu tư xây dựng đường điện 0.4kV cấp điện cho trường THCS 

Giang Đồng; góp ý hồ sơ đề xuất khảo sát, nghiên cứu thực hiện cụ dự án điện gió 

trên đất liền và ngoài khơi huyện Kỳ Anh và TX. Kỳ Anh của CTCP Tập đoàn Đức 

Thắng. 

1.5. Lĩnh vực Tài chính ngân sách, đầu tư phát triển 

Tổng thu ngân sách Tổng thu nội địa trên địa bàn trong tháng 8 đạt 3,850 tỷ 

đồng, lũy kế 8 tháng đạt 165,570 tỷ đồng (phần huyện hưởng 91,833 tỷ đồng, đạt 

118% kế hoạch
3
). Tổng chi ngân sách huyện thực hiện đến 23/8/2021 là 403,314 tỷ 

đồng, bằng 66% dự toán giao. 

                                           
1
. Có 3 xã: Kỳ Thượng, Lâm Hợp, Kỳ Văn đã điều chỉnh quy hoạch đáp ứng yêu cầu. Xã Kỳ Tây, Kỳ Lạc đang hoàn thiện để 

trình phê duyệt. Xã Kỳ Bắc, Kỳ Xuân, UBND huyện đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ, hiện xã đang thực hiện. Các xã Kỳ Sơn, 

Kỳ Tiến, Kỳ Phú, Kỳ Thư đã cho chủ trương điều chỉnh. Các xã còn lại đang rà soát các nội dung điều chỉnh, chưa trình huyện 

cho chủ trương. 
2
. Trường Tiểu học Kỳ Phú - Điểm Phú Thượng; hạng mục Sân bóng Mini; Mương thoát nước tuyến đường thủy văn Thôn Bắc Châu, xã Kỳ 

Châu. 
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 Lĩnh vực đầu tư XDCB: Tiến hành phê duyệt 01 kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu/01 công trình thuộc thẩm quyền cấp huyện, phê duyệt 01 kết quả lựa chọn nhà 

thầu, 02 hồ sơ mời thầu qua mạng; Thẩm tra quyết toán 06 công trình với tổng mức 

đầu tư 26,43 tỷ đồng; cắt giảm 253 triệu đồng, đạt tỷ lệ 0,9 % so với giá trị A-B đề 

nghị quyết toán. Trình HĐND huyện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai 

đoạn 2021-2022; đề xuất khởi công mới các dự án bổ sung năm 2021, năm 2022. 

Việc giải ngân vốn đầu tư: Đến ngày 31/7/2021 giải ngân được 152,837 tỷ 

đồng/230,607 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch, riêng vốn bổ sung có mục tiêu giải ngân 

5,243/10,097 tỷ đồng (51,9%). Trong tháng 8 dự kiến giải ngân thêm 43,363 tỷ 

đồng, tổng vốn giải ngân dự kiến đến 31/8/2021 là 195,2/230,607 tỷ đồng, đạt 85%. 

 Lĩnh vực chấp thuận chủ trương cho thuê đất: Phối hợp Sở Kế hoạch và 

Đầu tư kiểm tra 02 dự án do UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư chậm tiến 

độ, chấn chỉnh nhà đầu tư trong việc chấp hành phấp luật về đầu tư dự án có sử 

dụng đất, lũy kế 08 tháng đầu năm phối hợp thẩm định, thẩm định bổ sung đối với 

09 dự án. Cấp đăng ký mới 20 hộ kinh doanh; lũy kế 08 tháng đầu năm cấp giấy 

phép ĐKKD cho 281 hộ cá thể; Thành lập 01 HTX, lũy kế đến nay có 89 HTX, quỹ 

tín dụng; thành lập mới 03 doanh nghiệp, lũy kế 08 tháng đầu năm thành lập mới 

25 doanh nghiệp, giải thể 04 doanh nghiệp. 

1.6. Lĩnh vực quản lý Đất đai, Tài nguyên và Môi trường 

 Tổ chức tập huấn cho công chức cấp xã về trình tự thực hiện công nhận lại 

diện tích đất ở trước ngày 18/12/1980, đất công ích và giao đất không thông qua 

đấu giá QSD đất; Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả rà soát đất công ích xã Kỳ 

Văn. Giao chỉ tiêu đăng ký công nhận lại đất ở trước ngày 18/12/1980 cho các xã. 

 Bổ sung kế hoạch sử dụng đất 6 tháng cuối năm 2021 trình UBND tỉnh. Tổ 

chức họp thống nhất chủ trương quy hoạch đất ở dân cư tại các xã Kỳ Bắc, Kỳ 

Phong, Kỳ Đồng, Kỳ Khang, Kỳ Hải, Kỳ Châu, Kỳ Văn; họp thẩm định phương án 

xây dựng giá đất cụ thể phục vụ giao đất, đấu giá tại các xã Kỳ Tiến, Kỳ Giang, Kỳ 

Phú, Kỳ Văn, Kỳ Thư; kiểm tra 32 các lô đất phục vụ xen dắm xã Kỳ Khang. 

 Tổ chức kiểm tra thực tế và thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường 

cho 1 dự án; rà soát và hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác thu gom, vận 

chuyển, xử lý vỏ thuốc bao bì bảo vệ thực vật. Phối hợp Đoàn công tác của tỉnh 

kiểm tra định kỳ hằng năm 6 đơn vị khai thác vật liệu xây dựng thông thường trên 

địa bàn huyện. Kiểm tra hoạt động của một số hoạt động liên quan đến khai thác 

khoáng sản trên địa bàn; Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, yêu cầu 

xử lý việc khai thác đất tại thôn Hồ Vân Giang, xã Kỳ Đồng. 

                                                                                                                                         
3
. Trong đó thu từ tiền đất 59,941 tỷ đồng, đạt 142% kế hoạch; thu từ thuế, phí 31,892 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch); bằng 99% kế 

hoạch năm. Trong đó: phí, lệ phí 1,498 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch; lệ phí trước bạ 20,462 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch; thu khác 

ngân sách 2,933 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch; thuế thu nhập cá nhân 6,994 tỷ đồng, bằng 175% kế hoạch; thu ngoài quốc doanh 

10,906 tỷ đồng, bằng 78% kế hoạch; thu tiền sử dụng đất 116,903 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch; thu cấp quyền khai thác khoáng 

sản 3,466 tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch; thu tiền thuê đất 1,590 tỷ đồng, bằng 53% kế hoạch; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 221 

triệu đồng, bằng 184% kế hoạch; thu tại xã 484 triệu đồng, bằng 32% kế hoạch. 
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Công tác thu hồi đất, bồi thường, GPMB: Tổng số hộ, tổ chức bị ảnh hưởng: 

14 hộ và 01 tổ chức với diện tích thu hồi đất: 11.541,5 m
2
; Tổng giá trị bồi thường, 

hỗ trợ: 1.489.611.800 đồng. 

2. Lĩnh vực Văn hoá - xã hội 

- Chỉ đạo tổ chức tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022. Thực hiện bồi 

dưỡng giáo viên các cấp, nhất là giáo viên dạy lớp 2, 6 và cán bộ quản lý giáo dục 

phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm 

non, TH, THCS. Chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ sinh sạch sẽ các điểm trường (làm khu 

cách ly); chuẩn bị CSVC, trang thiết bị thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo 

dục phổ thông mới, đặc biệt là lớp 2, 6 năm học 2021 - 2022. Chuẩn bị tốt các điều 

kiện khai giảng năm học theo 3 kịch bản. Rà soát, sắp xếp cán bộ quản lý, đội ngũ 

giáo viên bảo đảm quy định về định mức số lượng, chuẩn giáo viên đối với các cấp 

học chuẩn bị năm học mới 2021-2022. Tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo các trường xây 

dựng trường đạt chuẩn quốc gia và thực hiện tiêu chí nông thôn mới.  

- Tập trung công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, tuyên truyền phòng chống 

dịch Covid, phòng cháy, chữa cháy rừng, tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Cách mạng 

tháng 8 và Ngày Quốc khánh 2/9/2021. Tiếp tục triển khai công tác soạn thảo, sửa 

đổi, bổ sung Hương ước ở các thôn xóm theo Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 

08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ (trong tháng đã Công nhận được 08 hương 

ước cho xã Kỳ Phú). Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 190 

năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 185 năm thành lập huyện. 

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 và các loại dịch bệnh 

khác. Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành tiếp tục rà soát các công dân đi từ các vùng 

có dịch về áp dụng các quy định Bộ Y tế. Kịp thời phong tỏa, truy vết các yếu tố 

dịch tễ liên quan đến các ca bệnh dương tính SAR-COV2 trong cộng đồng; Kích 

hoạt 15 khu cách ly y tế tập trung của huyện. Tiến hành rà soát các đối tượng tiêm 

vắc xin Covid, kết quả thực hiện tiêm vắc xin Covid đạt 1.049 mũi 1 cho các đối 

tượng tiêm; Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nguồn nhân lực sẵn sàng khi có sự điều 

động để đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Chỉ đạo, phối hợp với các phòng, 

ban, ngành đoàn thể tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch, việc 

chấp hành các quy định của pháp luật tại các cơ sở Y, dược ngoài công lập trên địa 

bàn. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chỉ đạo Trung tâm Y tế quản lý tiếp 

nhận, điều trị bệnh nhân Covid 19.  

2.4. Lĩnh vực lao động, TB&XH: Chi trả kịp thời, đầy đủ chính sách cho các 

đối tượng trong điều kiện dịch bệnh Covid 19
4
. Xét duyệt 52 hồ sơ đối tượng 

hưởng các chính sách người có công với cách mạng trình Sở Lao động - TB&XH 

quyết định giải quyết chế độ chính sách theo quy định, lũy kế đến tháng 8 giải 

                                           
4
. Chi trả 2.852 đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng với số tiền 5,7 tỷ đồng. Lũy kế đến tháng 8/2021 chi trả 

2.852 đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi người có công 8 tháng đầu năm, chi trả 49 đối tượng hưởng chế độ DCCH, 1.231 đối tượng 

hưởng chế độ Điều dưỡng; 1.534 đối tượng thờ cúng LS; 3.665 suất quà 27/7 với số tiền 49,54 tỷ đồng; Chi trả kinh phí quà NS 

địa phương 2.237 suất với tổng kinh phí 447,4 triệu đồng. Ngoài ra thanh toán chính sách hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ, hỗ trợ sữa 

chữa Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ …xã Kỳ Thư 
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quyết 465 hồ sơ. Điều chỉnh mức trợ cấp cơ bản theo Nghị định 20 trên hệ thống 

phần mềm quản lý BTXH, chi trả trợ giúp xã hội cho 4.765 đối tượng, với số tiền 

2,305 tỷ. Lũy kế đến tháng 8, điều chỉnh mức trợ cấp với 4765 đối tượng, với tổng 

kinh phí đề nghị bổ sung 15,7 tỷ. Làm thủ tục cho 38 đối tượng hưởng các chính 

sách BTXH; Lũy kế đến tháng 8, xét duyệt 673 đối tượng. Xảy ra 02 vụ đuối nước 

tại các xã Kỳ Sơn và Kỳ Khang làm 04 em bị thiệt mạng. 

 2.5. Công tác nội vụ, cải cách hành chính 

Ban hành Thông báo kết quả điểm kiểm tra sát hạch (phỏng vấn) tuyển dụng 

viên chức đơn vị sự nghiệp huyện Kỳ Anh năm 2021 và danh sách thí sinh trúng 

tuyển; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Chính trị viên Ban Chỉ huy 

Quân sự cấp xã, công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm hạng chức danh nghề 

nghiệp cho viên chức ngành giáo dục và y tế; Kế hoạch, Thông báo tuyển dụng 130 

viên chức giáo dục năm học 2021 - 2022; văn bản xin ý kiến Sở Nội vụ dự thảo 

Quy chế tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021 - 2022. Tờ trình xin chủ 

trương tiếp nhận, tuyển dụng 46 công chức cấp xã năm 2021, chủ trương tuyển 

dụng viên chức y tế năm 2021 và các nội dung công tác luân chuyển, bổ nhiệm viên 

chức giáo dục. Triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; xây 

dựng Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2030. Thực hiện giải quyết các thủ tục hành 

chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích trong điệu kiện dịch bệnh Covid 19. 

3. Quốc phòng - an ninh, thanh tra, tư pháp. 

3.1. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, được đảm bảo 

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; Chủ động nắm chắc tình hình 

xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Trong tháng 8/2021, trên địa bàn huyện xảy ra 

01 vụ cháy giữa 02 ki ốt kinh doanh tại xã Kỳ Phong, không có thiệt hại về người, 

thiệt hại về tài sản khoảng 10,5 triệu đồng. Tổ chức quán triệt và thực hiện các nội 

dung, biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Phát hiện, bắt giữ 

06 vụ, 14 đối tượng vi phạm pháp luật; thu giữ tài sản có giá trị khoảng 20 triệu 

đồng. Khởi tố: 07 vụ - 15 bị can. Kết thúc điều tra chuyển VKSND huyện đề nghị 

truy tố: 01 vụ - 01 bị can. Thi hành 95 quyết định xử lý vi phạm hành chính, thu 

nộp Kho bạc Nhà nước với số tiền 153,3 triệu đồng. TTATGT được đảm bảo, tai 

nạn giao thông không xảy ra và giảm trên cả 02 tiêu chí (0/1 vụ, 0/1 người chết) và 

bằng về người bị thương (0/0) so với cùng kỳ năm 2020.  

3.2. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

- Tổ chức rà soát, hoàn thiện phương án cụ thể giải quyết các trường hợp 

giao đất trái thẩm quyền tại 10 xã Kỳ Hải, Kỳ Châu, Kỳ Thọ, Kỳ Văn, Kỳ Tiến, Kỳ 

Giang, Kỳ Trung, Kỳ Tân, Kỳ Đồng, Kỳ Phú. Tiếp nhận 08 đơn (07 đơn kiến nghị, 

01 đơn tố cáo) của công dân, giao các phòng, đơn vị thụ lý, giải quyết. Dự thảo 

Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Trần Trung Dũng, TP Hà Nội. Thụ lý giải 

quyết đơn ông Lê Anh Toàn; làm việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị 

Thanh; hoàn thành xử lý các nội dung đơn của bà Văn Thị Tuyết, xã Lâm Hợp; Ban 

hành thông báo số 502/TB-UBND ngày 28/7/2021 trả lời đơn của ông Hoàng Văn 

Sang, xã Kỳ Giang; làm việc với các xã có đơn thư tồn đọng kéo dài: Kỳ Đồng, Kỳ 

Thọ, Kỳ Giang, Kỳ Phú, Kỳ Tiến. Ban hành báo cáo kết quả tiếp công dân, đối 
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thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền theo Quyết định 657 của 

tỉnh ủy và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND huyện 

phục vụ đoàn giám sát của Mặt trận tổ quốc tỉnh. 

Công tác tiếp công dân được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định; 

Trong tháng đã tiếp 6 lượt với 12 công dân, trong đó có 01 đoàn đông người (với 

05 công dân xã Kỳ Đồng kiến nghị liên quan đến đất đai). 

3.3.Công tác tư pháp: Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện phổ 

biến pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19. Biên soạn 12 đề cương, cấp phát 

1.500 tờ gấp; tổng hợp danh sách, giới thiệu nội dung cơ bản của một số chính 

sách, pháp luật mới của trung ương, của tỉnh có hiệu lực từ tháng 8/2021 để thông 

tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức 01 

kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chí 18.5 của xã Kỳ Lạc. Thực hiện số hóa giai đoạn 

3 đối với 6.849 trường hợp. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện đăng ký hộ tịch 

theo yêu cầu của công dân
5
.  

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, TỒN TẠI 

1. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, 

nhất là việc quản lý các khu cách ly tập trung chưa nghiêm túc, việc theo dõi công 

dân cách ly y tế tại nhà thiếu chặt chẽ; hoạt động của một số Tổ Covit cộng đồng 

còn nhiều hạn chế, thiếu hiệu quả. 

2. Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là các xã đăng ký nông thôn và 

nông thôn mới nâng cao nhiều tiêu chí tiến độ còn chậm; nhiều khối lượng công việc 

chưa được triển khai thực hiện. Công tác xây dựng vườn mẫu, cải tạo vườn tạp, chỉ 

đạo, hướng dẫn người dân  vận dụng các chính sách chăn nuôi, sản xuất phát triển 

kinh tế chưa thực sự được quan tâm; chưa có kết quả rõ nét, nổi bật  

3. Tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công chậm; một số nội dung chưa được 

triển khai hoặc triển khai thiếu kiên quyết, đồng bộ. Tiến độ giải ngân nguồn kinh 

phí sự nghiệp chậm, một số đơn vị. 

4. Tiến độ làm đường và kênh mương bê tông theo cơ chế hỗ trợ xi măng 

chậm so với kế hoạch; Một số đơn vị chưa tranh thủ thời tiết và tình hình thuận lợi 

để hướng dẫn, chỉ đạo người dân thực hiện làm kênh mương bê tông. 

5. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, khoáng sản lỏng lẻo 

ở một số địa phương; Chính quyền địa phương cơ sở chưa bám nắm, kiểm tra, kiểm 

soát thường xuyên nên vẫn để xảy ra tình trạng sai phạm. 

6. Công tác quy hoạch, thực hiện và quản lý quy hoạch ở một số địa phương 

vẫn còn lúng túng; thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp chưa tìm được những 

định hướng và tín hiệu tích cực.  

7. Cải cách hành chính chưa được quan tâm đúng mức; việc đôn đốc, kiểm 

tra, xử lý kỷ luật trong công tác cải cách hành chính chưa được thường xuyên; triển 

khai dịch vụ công trực tuyến ở một số xã còn nhiều hạn chế. 

                                           
5
. Trong tháng 8/2021, đã thực hiện đăng ký khai sinh 468 trường hợp, khai tử 29 trường hợp, kết hôn 30 trường hợp, 

cải chính hộ tịch 21 trường hợp, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 72 trường hợp 
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8. Tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo chưa được tập trung giải 

quyết dứt điểm; một số đơn thư còn tồn đọng kéo dài vẫn chưa được chỉ đạo giải 

quyết quyết liệt. 

9. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội còn nhiều tiềm ẩn nhiều yếu tố 

phức tạp, nhất khiếu kiện về đất đai, chính sách xã hội. Tình hình an ninh tôn giáo 

vẫn còn những yếu tố khó lường, phức tạp. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9/2021  

1. Thường xuyên chỉ đạo Trung tâm Y tế quản lý tiếp nhận, điều trị bệnh 

nhân Covid -19. Quản lý tốt các khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn huyện. Tiếp 

tục tăng cường kiểm tra các cơ sở  Y, Dược ngoài công lập, Kiểm tra ATTP tại các 

khu cách ly Y tế tập trung. Triển khai tiêm vắc xin Covid 19 mũi 2 cho các đối 

tượng đã tiêm mũi 1. Thực hiện mục tiêu kép phòng chống dịch bệnh và phát triển 

kinh tế xã hội. 

2. Tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa Hè Thu 2021. Xây 

dựng và triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2021; Tổ chức thẩm định, phê 

duyệt dự án liên kết, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo trên địa 

bàn huyện giai đoạn 2021-2024. Xây dựng phương án phòng chống thiên tai trong 

điều kiện phòng chống dịch Covid19; Kiểm tra giám sát công tác tiêm phòng, kiểm 

soát giết mổ; tuyên truyền phòng chống bệnh dịch trên tôm tại các xã Kỳ Hải, Kỳ 

Thọ, Kỳ Khang; thu hoạch tôm trước mùa mưa bão. Hoàn thành quy hoạch vùng 

nuôi trồng thủy sản thâm canh tại các xã; Kiểm tra đôn đốc thực hiện các giải pháp 

chống khai thác bất hợp pháp. Kiểm tra đôn đốc tiến độ hoàn thành các công trình 

Phòng chống thiên tai. 

3. Hoàn thiện phương án sản xuất kinh doanh, ban hành Quyết định chấp 

thuận Phương án sản xuất kinh doanh cho các sản phẩm tham gia Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm OCOP năm 2021. Tổ chức Đoàn đánh giá mức độ hoàn thành tiêu 

chí các xã phấn đấu đạt xã NTM nâng cao năm 2021. Thành lập đoàn đánh giá mức 

độ hoàn thành các tiêu chí của các xã sau đạt chuẩn. 

4. Triển khai duy tu bảo dưỡng đường khoảng 3km đường GT năm 2021 

(ngân sách huyện) và chương trình bão dưỡng thường xuyên theo quyết định của 

UBND tỉnh; Nghiệm thu thanh quyết toán nguồn duy tu năm 2021 (ngân sách tỉnh). 

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Kỳ Tây, Kỳ Lạc; đôn đốc các 

xã còn lại khẩn trương thực hiện điều chỉnh QH.NTM. Lựa chọn tư vấn, tổ chức 

thực hiện lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Kỳ Đồng. Đôn đốc, hướng 

dẫn, thẩm định chương trình đường GTNT, rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi 

măng, phục hồi đường bê tông phấn đấu trong tháng 9 hoàn thành 90% khối lượng. 

Xây dựng phương án đảm bảo cung cầu hàng hoá cho nhân dân trên địa bàn trước 

diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Chỉ đạo UBND các xã, các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, các chợ trên địa bàn thực hiện phòng, chống dịch. 

6. Xây dựng dự toán ngân sách năm 2022. Tiếp tục triển khai các thủ tục đầu 

tư, giải ngân vốn các dự án năm 2021. Trình phê duyệt danh mục các dự án khởi 

công mới năm 2021 (bổ sung đợt 2) và năm 2022. Quyết toán các dự án hoàn 

thành, đôn đốc chủ đầu tư quyết toán các dự án tồn đọng. Rà soát, điều chỉnh kế 

hoạch thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng năm 2021 trên địa bàn toàn huyện. Tổ chức 
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kiểm tra các dự án có sử dụng đất do UBND huyện chấp thuận chủ trương đầu tư. 

Xây dựng kế hoạch và thực hiện tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-

NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; tổng 

kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Đôn đốc các hợp tác xã nộp báo 

cáo hoạt động, báo cáo tài chính, tổng hợp kết quả phân loại, đánh giá HTX báo 

cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

7. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các xã chủ động tiếp tục làm thủ tục và tháo 

gỡ vướng mắc trong công nhận đất ở có nguồn gốc trước 18/12/1980 theo Quyết 

định 37 của UBND tỉnh; Tổ chức nghiệm thu, trình UBND huyện phê duyệt đất 

công ích các xã; Tổ chức triển khai giao đất, đấu giá QSD đất các xã Kỳ Tiến, Kỳ 

Giang, Kỳ Phú, Kỳ Văn, Kỳ Thư. Phối hợp, đôn đốc UBND các xã để giải quyết 

các đơn thư còn tồn đọng. Đề xuất UBND tỉnh bố trí làm việc giải quyết đất Công 

ty cao su, thu hồi đất, tài sản Trại cá Kỳ Văn trước khi bàn giao cho huyện; phối 

hợp với Hạt Kiểm lâm tham mưu giải pháp tháo gỡ những tồn đọng trong công tác 

giao đất giao rừng.  

8. Tập trung giải quyết dứt điểm những tồn đọng, vướng mắc công tác giải 

phóng mặt bằng tại các dự án: đường Đồng Trung, Dự án chống quá tải lưới điện 

tại các xã, Dự án Sân vận động xã Kỳ Khang, dự án đường ven biển, dự án Đường 

huyện lộ ĐH.136. Triển khai GPMB dự án đường đô thị động lực tại Kỳ Châu, 

đường Tiến - Xuân 

9. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng kí các công trình chào 

mừng 185 năm thành lập huyện. Tổ chức kiểm tra đánh giá công nhận danh hiệu 

“Xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới” năm 2021. Tiếp tục hướng dẫn các xã và 

đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội của đất nước 

và tiếp tục tuyên truyền công tác phòng chống các dịch bệnh. 

10. Chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch covid 19, 

đảm bảo an toàn trường học, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục. 

Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 gọn nhẹ, vui tươi, tạo không khí 

phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. 

Thực hiện song song hai nhiệm vụ phòng chống dịch và dạy học. Kết hợp dạy học 

trực tiếp và dạy học trực tuyến khi học sinh đi học trở lại. Chuẩn bị các nội dung 

phục vụ công tác tuyển dụng viên chức giáo dục. 

11. Giải quyết chính sách cho các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP 

ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Phối hợp triển khai 

công tác dạy nghề trên địa bàn; tiếp tục triển khai tư vấn việc làm, học nghề; tổ 

chức sàn giao dịch lưu động năm 2021 trực tuyến. Triển khai thực hiện tổng điều 

tra hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022- 2025 hướng dẫn của trung ương, tỉnh; 

đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ nhà ở kiên cố, khởi công xây dựng 

nhà văn hóa thôn Hồng Xuân, xã Kỳ Tây. Triển khai công tác bảo vệ, giáo dục, 

chăm sóc trẻ em; tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu. 

12. Tổ chức kiểm tra CCHC ở các xã theo Kế hoạch. Thông báo danh sách 

thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 

2021-2022; thông báo triệu tập thí sinh để phổ biến đề cương và quy chế tuyển 
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dụng; Phối hợp thực hiện quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng Trường TH Kỳ Thượng. 

Thực hiện quy trình bổ nhiệm 03 phó hiệu trưởng THCS và 04 phó hiệu trưởng 

TH; ban hành các văn bản tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021.  

13. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị, địa phương giải quyết các đơn thư KNTC, 

KNPA trả lời công dân theo thẩm quyền được giao. Ban kết luận Thanh tra cấp đất 

trái thẩm quyền một số xã trên địa bàn, quyết định thanh tra kinh tế xã hội tại xã Kỳ 

Khang theo kế hoạch phê duyệt. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện 

công tác tuyên truyền PBGDPL, đặc biệt là tuyên truyền các Luật, các văn bản mới 

có hiệu lực trong tháng 9 năm 2021; thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đảm bảo 

đúng pháp luật các vụ việc xử lý VPHC.   

14. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề về tấn 

công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Chuẩn bị 

nội dung phục vụ cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện nếu tình hình dịch bệnh ổn 

định. Đảm bảo tình hình an ninh chính trị trên địa bàn./. 

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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