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BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10; 

 Nhiệm vụ, giải pháp tháng 11 và những tháng cuối năm 2021 
  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Lĩnh vực kinh tế  

1.1. Sản xuất nông nghiệp 

a) Trồng trọt: Tiếp tục chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Đông năm 2021, đến 

nay, chè công nghiệp trồng được khoảng 14,3ha, ước đạt 28,6%KH; Khoai lang 

trồng được 73,3 ha, đạt 48,9%KH; ngô lấy hạt trồng được 38,6 ha, đạt 64,3%KH; 

Rau các loại trồng được 147,7 ha, đạt 86,9% KH. Chỉ đạo thực hiện chuyển đổi, 

tích tụ tập trung đất đai, xây dựng cánh đồng có diện tích lớn. Trong đó xây dựng 

cánh đồng có diện tích lớn với tổng diện tích khoảng 245 ha tại các xã Kỳ Phong, 

Kỳ Giang, Kỳ Phú, Kỳ Khang, Kỳ Thọ, Kỳ Văn, Kỳ Hải, Kỳ Thư, Kỳ Đồng, Kỳ 

Tiến; chuyển đổi ruộng đất, dồn điền đổi thửa khoảng 122 ha tại các xã Kỳ Văn, 

Kỳ Xuân, Kỳ Phong, Kỳ Phú, Kỳ Thư; chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang 

cơ cấu cây trồng khác, mô hình sản xuất có hiệu quả cao 75,7 ha tại các xã Kỳ 

Đồng, Kỳ Thọ, Kỳ Thư, Kỳ Tân; liên kết sản xuất sắn với nhà máy chế biến đạt 

107 ha, mở rộng 26 ha chè liên kết với doanh nghiệp. 

b) Chăn nuôi: Tập trung quyết liệt phòng chống dịch, cơ bản kiểm soát bệnh 

Tả lợn Châu Phi, bệnh viêm da nổi cục trâu bò, từng bước phục hồi và tái đàn hợp 

lý; đàn lợn thịt đạt 29.371 con (tăng 6%), lợn nái 4.408 con (tăng 24,9%), đàn bò 

đạt 13.100 con (tăng 11,1%). Tổ chức 03 lớp tập huấn bổ cứu công tác phòng 

chống dịch bệnh và kỹ thuật chăm sóc cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa Đông. 

Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm định kỳ đạt tỷ lệ khá.  

c) 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 64 ha, lũy kế đạt 763 ha; 

trồng cây phân tán 6,1 nghìn cây; lũy kế 539,8 nghìn cây. 

d) Phòng, chống thiên tai: Từ ngày 15-18/10/2021 trên địa bàn huyện có mưa 

to đến rất to, đã làm 6 ha sắn bị ngập úng và khoảng 12ha rau vụ đông bị vùi dập; 

Một số tuyến đường bị sạt lở, gây ảnh hưởng đến giao thông
1
, 01 người dân bị chết 

do ảnh hưởng của mưa lũ. 

                                           
1. Đường tỉnh ĐT.547 (Đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng): Tại Km76+00 (vị trí giáp ranh giữa xã Kỳ Bắc và 

xã Cẩm Lĩnh), sạt lở mái taluy dương, chiều dài khoảng 120m, đất đá tràn xuống chắn ngang nền mặt đường. Đến ngày 

22/10/2020 chưa khắc phục được, hiện tại địa phương đã lập chốt đảm bảo an toàn giao thông, đoạn đường tạm thời bị chia cắt; 

Tại Km86+00 (vị trí qua địa bàn xã Kỳ Xuân), sạt lở mái taluy dương, đất tràn xuống chiếm dụng 1/3 mặt đường, tiềm ẩn nguy 

cơ mất an toàn giao thông; Đường tỉnh ĐT. 551: Tại Km17+200 (vị trí giáp ranh xã Kỳ Phong và Kỳ Trung), sạt lở mái taluy 

dương, đất đá chiếm dụng hết phần đường xe chạy, đã khắc phục tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; Đường 

Giang - Trung bị sạt lở mái taluy dương tại một số vị trí, đã khác phục xong. 
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1.2. Xây dựng nông thôn mới 

Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện 

kiểm tra, đánh giá mức độ đạt tiêu chí tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM và NTM 

nâng cao năm 2021, xây dựng sản phẩm OCOP năm 2021, thực hiện mô hình chỉ 

đạo điểm của Trung ương trong thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai 

đoạn 2021-2025…Làm việc với BCH Đảng bộ xã Kỳ Phú về xây dựng xã NTM 

nâng cao. Chỉ đạo, hướng dẫn 10 hộ dân xã Kỳ Tây về cải tạo vườn. Thành lập 

đoàn tổ chức rà soát, kiểm tra mức độ đạt chuẩn của 32 thôn đăng ký khu dân cư 

NTM kiểu mẫu đợt 2 năm 2021. 

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

 - Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công thương tổ chức 02 lớp tập huấn. 

Trong tháng 10 chấp thuận 01 quy hoạch mặt bằng sử dụng đất, (lũy kế chấp thuận 

11 quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các loại
2
; thỏa thuận 08 quy hoạch

3
). 

Hướng dẫn các xã lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã.  

- Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch làm đường GT, rãnh thoát nước, phục hồi đường 

GT theo cơ chế hỗ trợ xi măng. Kết quả, đến ngày 20/10/2021 toàn huyện thực 

hiện được 52,2km/66,2 km đường giao thông, đạt 79%KH, 42km/48,2km rãnh 

thoát nước, đạt 87%KH; dự kiến đến 30/11/2021 hoàn thành 100% kế hoạch. Duy 

tu, phục hồi đường giao thông đạt 93%; dự kiến đến 30/11/2021 hoàn thành 

100%KH.  

* Về tình hình đô thị Kỳ Đồng: Đã phê duyệt đề cương, nhiệm vụ lập Hồ sơ 

đề xuất khu vực phát đô thị; đã tổ chức làm việc với Viện quy hoạch (đơn vị tư 

vấn) thống nhất các nội dung về Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Kỳ 

Đồng. Dự kiến ngày 28/10/2021 trình Ban quản lý lập Hồ sơ đề xuất khu vực 

phát triển đô thị Kỳ Đồng soát xét trước khi trình Sở Xây dựng thẩm định. 

1.4. Phát triển Công nghiệp -TTCN; Thương mại, dịch vụ 

Triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các 

chợ và cơ sở kinh doanh thương mại trên địa bàn. Đảm bảo nguồn cung hàng hoá 

thiết yếu theo các cấp độ của dịch bệnh Covid-19. Kiểm tra tình hình thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch tại các chợ. Ban hành các văn bản liên quan đến đầu 

tư xây dựng đường điện 0.4kV cấp điện cho trường THCS Giang Đồng, xã Kỳ 

Đồng. Rà soát, cập nhật dữ liệu cấp điện ngoài lưới cho các hộ dân nông thôn và 

trang trại chưa có điện; tăng cường công tác phòng chống thiên tai, chủ động ứng 

phó với tình hình bão lũ, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục. Kiểm tra và cấp 

01 giấy phép cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm, luỹ kế đầu năm đến nay đã 

cấp 02 giấy phép. 

                                           
2. Trường Mầm non Kỳ Trung; Trường THCS Kỳ Phú; Trang trại chăn nuôi tổng hợp VACR tại vùng Đập Cây Rễ, xã Lâm Hợp; 

Trường THCS Kỳ Tây; Trường THCS Kỳ Thượng; Trường Mầm non Kỳ Giang; Trụ sở UBND xã Lâm Hợp; Trường Mầm non 

Kỳ Lạc; Khu dân cư Kỳ Tân; Khu dân cư Đồng Phú Kỳ Đồng; Trang trại chăn nuôi lợn nái ngoại theo hướng công nghiệp quy 

mô 1.200 con tập trung tại xã Kỳ Bắc. 
3. 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; Quy hoạch 

điều chỉnh tổng mặt bằng sử dụng đất Dự án Khu thương mại dịch vụ tổng hợp tại xã Kỳ Châu; điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi 

tiết xây dựng dự án Chợ, khu thương mại kết hợp hạ tầng đất ở khu dân cư nông thôn tại xã Kỳ Tân; Quy hoạch tổng mặt bằng sử 

dụng đất dự án Cơ sở kinh doanh và giới thiệu các sản phẩm từ gỗ và tre, nứa Thịnh Hiếu tại xã Kỳ Châu; điều chỉnh Quy hoạch 

Tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500, công trình Trụ sở làm việc Agribank chi nhánh Bắc Kỳ Anh, Hà Tĩnh II; Quy hoạch tổng 

mặt bằng sử dụng đất Cửa hàng xăng dầu và thương mại tổng hợp Nam Khánh tại xã Kỳ Tây; Điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt 

bằng sử dụng đất xây dựng Cơ sở làm việc Công an huyện Kỳ Anh; Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Hệ thống Turbine gió 

và đường công vụ - Trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh. 
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1.5. Thu, chi ngân sách, đầu tư XDCB 

Tổng thu ngân sách huyện hưởng đến 20/10/2021 đạt 589,465 tỷ đồng, trong 

đó: thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 425,609 tỷ đồng. Tổng thu nội địa trên địa 

bàn trong tháng 10 đạt 5,261 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt 178,025 tỷ đồng (phần 

huyện hưởng 100,122 tỷ đồng, đạt 128% kế hoạch; trong đó thu từ tiền đất 60,974 

tỷ đồng, đạt 145% kế hoạch; thu từ thuế, phí 39,147 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch); 

bằng 107% kế hoạch năm
4
.  

Tổng chi ngân sách huyện thực hiện đến 20/10/2021 là 487,980 tỷ đồng, 

bằng 79% dự toán giao, trong đó: chi đầu tư phát triển bằng 53% dự toán giao; chi 

thường xuyên bằng 69% dự toán giao; chi chuyển giao ngân sách 154,529 tỷ đồng, 

trong đó chi bổ sung cân đối ngân sách xã bằng 77% dự toán giao. 

 Việc giải ngân vốn đầu tư: Trong tháng 10 tiến hành phê duyệt 5 kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu/05 công trình thuộc thẩm quyền cấp huyện
5
; Thẩm tra, quyết 

toán 4 công trình với tổng mức đầu tư 4,5 tỷ đồng; cắt giảm 53 triệu đồng, đạt tỷ lệ 

1,17 % so với giá trị A-B đề nghị quyết toán. Đến nay giải ngân được 195,822 tỷ 

đồng, đạt 80%KH, trong đó: Vốn năm trước kéo dài sang năm 2021 đạt 38,406/ 

46,255 tỷ đồng (tỷ lệ 83%), vốn kế hoạch năm 2021 đạt 37,402/64,337 tỷ đồng (tỷ 

lệ 58,1%), vốn thu hối ứng trước đã xong thủ tục hoàn ứng 100%
6
. 

Lĩnh vực chấp thuận chủ trương cho thuê đất: Trong tháng 10 phối hợp các 

sở ban ngành cấp tỉnh thẩm định đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho 

thuê đất đối với 01 dự án trong lĩnh vực nông nghiệp; thẩm định và đề xuất chủ 

trương giãn tiến độ đối với 02 dự án thực hiện chậm trong lĩnh vực thương mại 

dịch vụ. Lũy kế 10 tháng đầu năm phối hợp thẩm định, thẩm định bổ sung đối với 

12 dự án, trong đó 01 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, 02 dự 

án được chấp thuận điều chỉnh; phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, chấn 

chỉnh đối với 06 dự án thuê đất chậm tiến độ thực hiện trên địa bàn. Đề xuất tỉnh 

chấp thuận tài trợ quy hoạch khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Kỳ Khang, Kỳ Phú. 

4. Văn hoá - xã hội 

4.1.Giáo dục và đào tạo 

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

bảo an toàn trường học. Thực hiện song song hai nhiệm vụ vừa phòng chống dịch 

vừa tổ chức dạy học; Kết hợp dạy học trực tiếp với dạy học trực tuyến và giao bài 

về nhà. Các trường phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” cho cán bộ, giáo viên, học 

sinh và phụ huynh. Chỉ đạo triển khai hướng dẫn các trường thực hiện Chương 

trình cốt lõi cho các cấp học phù hợp với tình hình dịch Covid-19 hiện nay. Kiểm 

                                           
4
. Trong đó: phí, lệ phí 1,840 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch; lệ phí trước bạ 25,319 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch; thu 

khác ngân sách 3,506 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch; thuế thu nhập cá nhân 8,898 tỷ đồng, bằng 222% kế hoạch; thu 

ngoài quốc doanh 12,762 tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch; thu tiền sử dụng đất 118,497 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch; 

thu cấp quyền khai thác khoáng sản 4,181 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch; thu tiền thuê đất 1,927 tỷ đồng, bằng 64% 

kế hoạch; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 244 triệu đồng, bằng 204% kế hoạch; thu tại xã 736 triệu đồng, bằng 

49% kế hoạch. 
5
. Đường giao thông nông thôn từ thôn Trường Xuân xã Kỳ Tây đi đường tỉnh lộ 551 , Nâng cấp, cải tạo Trung tâm 

hành chính công, phòng họp và phòng làm việc, Nhà làm việc 02 tầng Trụ sở UBND xã Lâm Hợp, Tư vấn trích lục 

bản đồ phục vụ BT, HT, TĐC dự án: Đường liên xã Kỳ Đồng - Kỳ Trung, Sữa chữa đường huyện ĐH.144 (Văn - 

Tây), đoạn từ Km6+600 đến Km9+00. 
6
. Huyện Kỳ Anh được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn 230,607 tỷ đồng, trong đó: Vốn năm trước kéo dài sang năm 

2021 là 46,255 tỷ đồng, vốn kế hoạch năm 2021 là 64,337 tỷ đồng, vốn thu hồi ứng trước 120,014 tỷ đồng.  
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tra, tư vấn, thúc đẩy các đơn vị hoàn thành kiểm định chất lượng, xây dựng trường 

đạt chuẩn quốc gia; tổ chức thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 đợt 1 các môn Toán, 

Ngữ văn, tiếng Anh có 125 em tham dự, kết quả có 88 em đạt giải. Chỉ đạo, phê 

duyệt chủ trương cho các đơn vị tổ chức thực hiện công tác xã hội hóa, tài trợ cho 

giáo dục đúng quy định. 

4.2. Công tác y tế, dân số 

Thực hiện tốt 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 ca bệnh dương tính SAR-COV2 trong cộng đồng tại 

thôn Phú Long, xã Kỳ Phú; tiến hành rà soát các đối tượng tiêm vắc xin Covid-19 

cho các đối tượng. Kết quả đã tiêm 12 đợt được 40.496 trường hợp tiêm mũi 1 và 

3.075 trường hợp tiêm mũi 2; Tiếp tục triển khai tiêm đợt 12 với 4.327 liều còn lại 

cho các đối tượng. Thành lập Đoàn công tác đón 368 (trong đó có 03 phụ nữ có 

thai), học sinh, công dân đang mắc kẹt tại các tỉnh phía nam về quê an toàn. Chỉ 

đạo, quản lý tốt Trung tâm Y tế huyện hoàn thành công tác cách ly điều trị 19 phụ 

nữ mang thai, 01 trẻ em từ các tỉnh Miền Nam về đồng thời phối hợp Bệnh viện đa 

khoa thị xã mổ đẻ, đỡ đẻ thành công 02 sản phụ đảm bảo an toàn. 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. 

 4.3. Văn hóa thông tin, thể thao, du lịch 

Các hoạt động văn hóa thông tin được quan tâm thực hiện trong điều kiện 

dịch bệnh covid 19. Tuyên truyền các ngày lễ lớn, tuyên truyền phòng chống dịch 

Covid 19, tuyên truyền ứng phó thiên tai. Phối sở Sở Thông tin - Truyền thông tổ 

chức 05 lớp tập huấn về sử dụng DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho người 

dân và doanh nghiệp tại các xã Kỳ Tiến, Kỳ Phong, Kỳ Thư, Kỳ Tân, Kỳ Hải. 

Thành lập đoàn kiểm tra thôn văn hóa năm 2021. Phối hợp Sở văn hóa, Thể thao 

và Du lịch kiểm tra các điểm di tích để trùng tu, nâng cấp Chùa Bản Độ - Kỳ 

Khang, Chùa Dền - Kỳ Châu.  

 Sản xuất 3 trang truyền hình địa phương, 68 chương trình thời sự; 18 tin gửi 

đài tỉnh; 04 tin đăng trên báo Hà Tĩnh; 91 tin bài đăng trên Cổng TTĐT và trang 

mạng xã hội (facebook). Tham gia Liên hoan Phát thanh - truyền hình toàn tỉnh lần 

thứ 25 (đạt 01 giải khuyến khích). Cuộc thi sáng tác logo (biểu trưng) huyện Kỳ 

Anh đến thời điểm này đã có 8 tác phẩm dự thi. Xây dựng dự thảo Kế hoạch cũng 

cố hoạt động thư viện huyện, phát triển văn hóa đọc, chuyển đổi số hệ thống thư 

viện trên địa bàn huyện Kỳ Anh  

4.4. Lao động, việc làm, an sinh xã hội 

- Lao động việc làm: Hoàn thành cập nhật thông tin thị trường lao động 

cung, cầu năm 2021; Tỷ lệ người lao động có việc làm thường xuyên đạt 99,98%, 

Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 63,35%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào 

tạo theo tiêu chí NTM đạt 53,13%. Đến nay đã có 20/20 xã hoàn thành việc đánh 

giá và thẩm định tiêu chí lao động có việc làm, lao động qua đào tạo.  

- Chính sách người có công, bảo trợ xã hội, giảm nghèo: Thực hiện đầy đủ, 

kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công. Chi trả trợ cấp hàng tháng 
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đối với 2.837 đối tượng, với số tiền 55,23 tỷ đồng. Đã chi trả cho 4.800 đối tượng 

bảo trợ xã hội số tiều 18,1 tỷ đồng. Thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp cơ bản theo 

Nghị định số 20 đối với 47.65 đối tượng, với tổng kinh phí đề nghị bổ sung 15,7 tỷ. 

Thực hiện tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, 

ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. 

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

5.1. Tài nguyên và môi trường: 

Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch sử 

dụng đất đề nghị UBND tỉnh phê duyệt; Hiện đang thực hiện quy trình lấy ý kiến 

rộng rãi toàn dân về dự thảo Quy hoạch sử dụng đất. 

- Công tác xây dựng giá đất phục vụ giao đất, đấu giá QSD đất, GPMB: xây 

dựng giá đất cụ thể 02 vùng Cồn Chợ, thôn Tân Thọ, xã Kỳ Thọ và vùng Sơn Bình 

2, xã Kỳ Sơn. 

- Công nhận lại diện tích đất ở trước ngày 18/12/1980: Tiếp nhận 193 hồ sơ 

công nhận lại diện tích đất ở trước ngày 18/12/1980 (Kỳ Văn 103, Kỳ Xuân 30, Kỳ 

Hải 30, Kỳ Châu 30). 

- Công tác quản lý kháng sản: Đã tổ chức họp chấn chỉnh, tăng cường công 

tác quản lý hoạt động khoáng sản và đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương tận thu 18  

nguồn cát, sỏi phục vụ xây dựng thôn thôn mới tại 06 xã vùng thượng. 

- Lĩnh vực môi trường: Kiểm tra và hướng dẫn thực hiện hồ sơ lưu trữ Tiêu 

chí Môi trường xã Kỳ Lạc, Kỳ Tây và xã Kỳ Đồng; Phối hợp với Sở tài nguyên và 

Môi trường tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi 

trường. 

- Về xử lý các tồn đọng, vướng mắc về đất đai: Đã tổ chức làm việc với các 

xã Kỳ Trung, xã Kỳ Phong để tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc về đất đai tại cơ sở. 

5.2. Công tác thu hồi đất, thẩm định BT, HT, TĐC các dự án: Thẩm định, 

phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện 12 

lượt dự án với diện tích thu hồi 27,07 ha, số tiền bồi thường, hỗ trợ 58,3 tỷ đồng; 

có 09 lượt tổ chức và 775 lượt hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất.  

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

Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư: Dự thảo kết luận thanh tra giao 

đất trái thẩm quyền tại các xã Kỳ Châu, Kỳ Văn, Kỳ Trung, Kỳ Thọ, Kỳ Tiến, Kỳ 

Giang. Trình xin ý kiến Thường trực Huyện uỷ dự thảo kết luận của 07 xã: Kỳ Hải, 

Kỳ Đồng, Kỳ Tây, Kỳ Khang, Kỳ Phú, Kỳ Bắc, Kỳ Tân. Xem xét Quyết định giải 

quyết khiếu nại của ông Trần Trung Dũng, TP Hà Nội. Tiếp tục khai thác hồ sơ, 

xác minh các nội dung đơn khiếu nại ông Lê Anh Toàn. Làm việc với UBND xã 

Kỳ Thọ, kiểm tra thực tế thửa đất của ông Phạm Đình Bá liên quan đơn tố cáo. 

Làm việc với đoàn Thanh tra tỉnh về công tác giải quyết đơn của ông Hồ Văn Đài, 

xã Kỳ Thọ. Triển khai thực hiện Văn bản số 537/TT-VP ngày 12/10/2021 của 

Thanh tra tỉnh về khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao các Chỉ số: PAR 

INDEX, SIPAS và PAPI tỉnh Hà Tĩnh năm 2021.  

Tư pháp: Tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật và phát động cuộc 

thi trực tuyến “Thanh niên với pháp luật” cho các cơ quan, đơn vị, các xã. Biên 

soạn 15 đề cương; 04 loại đĩa tuyên truyền; cấp phát 1.500 tờ gấp; tổng hợp danh 
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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 10/2021 để thông tin, tuyên truyền phổ biến 

pháp luật đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức 04 cuộc tập huấn kiến thức 

pháp luật và kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở trên địa bàn huyện. 

Tổ chức sơ kết 03 năm thi hành Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển 

Việt Nam. Ban hành quyết định xử phạt theo thẩm quyền, toàn huyện đã xử phạt vi 

phạm hành chính 17 đối tượng, thu hơn 43 triệu đồng tiền phạt.  

5. Nội vụ, cải cách hành chính 

- Công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm: Thực hiện quy trình tuyển dụng 

44 công chức cấp xã năm 2021. Ban hành Quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm 

chức danh Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự cấp xã Kỳ Thượng; thuyên chuyển 

công chức cấp xã ngoại huyện đối với 01 Công chức Văn hóa - xã hội xã Kỳ Tây, 

thực hiện tiếp nhận 01 công chức cấp xã ngoại tỉnh về bố trí công tác tại UBND xã 

Kỳ Lạc. Thực hiện quy trình và bổ nhiệm 02 hiệu trưởng trường MN; kéo dài thời 

gian đối với Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện; kiểm tra sát hạch và ban hành 

Quyết định tuyển dụng đối với công chức xã trong trường hợp đặc biệt. 

- Về chế độ chính sách: Thực hiện xếp lương đối với cán bộ, công chức do 

thay đổi, bổ sung chức danh đối với 05 công chức cấp xã; xếp lương theo Nghị 

định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ cho 02 công chức cấp xã. Hướng dẫn hồ sơ, 

tham mưu Tờ trình về việc thẩm định, cấp kinh phí giải quyết chế độ hỗ trợ đối với 

viên chức ngành y tế khi thực hiện Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND đối với 05 

viên chức ngành Y tế, giải quyết chế độ theo Nghị định 108/NĐ-CP của Chính phủ 

đối với 01 cán bộ xã và 01 viên chức ngành Y tế.  

- Công tác cải cách hành chính: Thành lập Đoàn và tổ chức kiểm tra việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện kỷ luật, 

kỷ cương hành chính năm 2021 ở Kỳ Khang, Kỳ Lạc. Ban hành Kế hoạch kiểm tra 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện kỷ 

luật, kỷ cương hành chính; Ban hành Kế hoạch Khắc phục tồn tại, hạn chế và cải 

thiện, nâng cao các Chỉ số Cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân tổ 

chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước huyện Kỳ Anh năm 

2021 và những năm tiếp theo. 

6. Quốc phòng an ninh 

Tình hình an ninh xã hội, an ninh tôn giáo cơ bản ổn định, các hoạt động tôn 

giáo tại các giáo xứ và chuẩn giáo xứ trên địa bàn diễn ra thuần túy tôn giáo, không 

xảy ra các hoạt động tụ tập đông người, gây mất ANTT. Xảy ra 04 vụ 04 người 

chết, nguyên nhân chết là do điện giật, đuối nước và tự tử. Phát hiện, bắt giữ 02 vụ, 

02 đối tượng vi phạm pháp luật; thu giữ tài sản có giá trị khoảng 3,5 triệu đồng. 

Khởi tố: 01 vụ - 01 bị can. Kết thúc điều tra chuyển VKSND huyện đề nghị truy 

tố: 07 vụ - 17 bị can. Tăng cường lực lượng, phương tiện thực hiện có hiệu quả 

công tác đảm bảo trật tự ATGT, TTCC. Thi hành 88 quyết định xử lý vi phạm 

hành chính, thu nộp Kho bạc Nhà nước với số tiền 121,5 triệu đồng. Tổ chức 02 

buổi tuyên truyền pháp luật ATGT cho 1.600 công dân trên địa bàn; tai nạn giao 

thông bằng cả 03 tiêu chí (1/1 vụ, 1/1 người chết và 0/0 ngươi bị thương) so với 

cùng kỳ năm 2020.  

II. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI HẠN CHẾ 
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1. Mưa lớn gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Tiêm phòng cho đàn 

gia súc, gia cầm đợt 2/2021 tiến độ chậm, tỷ lệ thấp. Dịch bệnh trên đàn vật nuôi 

diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát đặc biệt là dịch bệnh trên đàn lợn. 

Trong tháng dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại 2 hộ chăn nuôi tại hai xã Kỳ Tây và Kỳ 

Văn chưa qua 21 ngày, đã làm 18 con lợn chết buộc tiêu hủy với trọng lượng 1025 

kg; Lũy kế đầu năm đến nay có 14 xã có lợn bị bệnh dịch tả lợn Châu Phi tổng số 

lợn buộc tiêu hủy là 488 con với trọng lượng 36631,3 kg. 

2. Tiến độ làm kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng còn chậm. 

Kết quả thực hiện một số nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở một số xã 

đạt thấp. Tiến độ làm đường giao thông, rảnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi 

măng chậm so với kế hoạch. 

3. Công tác công nhận lại diện tích đất ở trước ngày 18/12/1980 tiến độ chậm, 

chưa đạt kế hoạch. Việc xử lý tồn đọng về cấp đất trái thẩm quyền và giao đất không 

đúng đối tượng chưa được giải quyết dứt điểm. Công tác xử lý đơn thư, kiến nghị 

của công dân còn gặp nhiều khó khăn, một số đơn thư còn tồn đọng, kéo dài. 

4. Triển khai thực hiện chính sách theo NQ68 và QĐ 23 gặp nhiều vướng 

mắc, tiến độ còn chậm. Cải cách hành chính tại một số xã 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. 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. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THÁNG 11 VÀ NHỮNG THÁNG CUỐI 

NĂM 2021 

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án sản xuất vụ Đông, xây dựng Kế hoạch 

sản xuất nông nghiệp năm 2022. Trong đó, tập trung quyết liệt thực hiện tích tụ, 

tập trung ruộng đất; trước mắt, thực hiện ngay trong vụ Xuân năm 2022 với 200 ha 

tại 5 xã thực hiện dồn điền, đổi thửa gắn với cấp GCN và tổ chức sản xuất cánh 

đồng lớn, mở rộng diện tích phá bờ thửa sản xuất cánh đồng lớn đạt quy mô trên 

500 ha; xây dựng thương hiệu và chứng nhận nhãn hiệu tập thể đối với sản phẩm 

lúa gạo chất lượng cao của huyện Kỳ Anh. Mở rộng liên kết sản xuất sắn đạt quy 

mô trên 300ha, liên kết trồng mới 32 ha chè. Tổ chức lại các vùng nuôi trồng thủy 

sản (sắp xếp lại hệ thống ao hồ, lựa chọn đối tượng có năng lực cho thuê đất nuôi 

thâm canh), gắn với đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng dùng chung để phát triển nuôi 

tôm thâm canh, công nghệ cao. 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.  

2. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tây đạt chuẩn nông thôn 

mới, 07 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và bám sát bộ tiêu chí 

huyện nông thôn mới thường xuyên soát xét khối lượng công việc, đôn đốc các 

phòng ngành phối hợp Văn phòng NTM tỉnh vào rà soát đánh giá các tiêu chí 

NTM, NTM nâng cao; huy động tối đa nội lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn 

thành các tiêu chí theo khung kế hoạch. Đề nghị tỉnh vào thẩm định các thôn xây 

dựng KDC kiểu mẫu đợt 2 năm 2021. Rà soát thực tế và hồ sơ các tiêu chí xã 
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NTM và NTM nâng cao. Hoàn thiện phương án SXKD và ra quyết định phê duyệt 

03 sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2021. Đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở tham gia 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2021 thực hiện phương án SXKD 

đã được UBND huyện phê duyệt. 

3. Hoàn thành phê duyệt quy hoạch vùng huyện đến năm 2040 tầm nhìn đến 

năm 2050, quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm Văn hóa huyện. Hoàn thành phê 

duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã các xã Kỳ Xuân , Kỳ Phú, Kỳ 

Châu (trong tháng 11); Kỳ Giang, Kỳ Bắc, Kỳ Sơn, Kỳ Tiến, Kỳ Thư (tháng 12); 

đôn đốc các xã còn lại (Kỳ Hải, Kỳ Phong, Kỳ Khang, Kỳ Thọ, Kỳ Tân) hoàn 

thành trong tháng 01/2022; nghiên cứu lập quy hoạch các khu dân cư tại các xã Kỳ 

Đồng, Kỳ Văn, Kỳ Châu, Kỳ Khang, Kỳ Tân. Hoàn hành Hồ sơ đề xuất khu vực 

phát triển đô thị Kỳ Đồng. 

- Kiểm tra khối lượng chương trình đường GTNT theo cơ chế hỗ trợ xi 

măng; Đôn đốc, hướng dẫn hoàn thành quyết toán, phấn đấu xong trước 

15/12/2021. Hoàn thành duy tu bảo dưỡng năm 2021 trong tháng 11/2021, trong 

đó: đường 3km đường GT năm 2021 (ngân sách huyện), 2km theo quyết định 

2872/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh và theo chương trình LRAMP. 

Tổ chức thăm hỏi nạn nhân bị tai nạn giao thông (tháng 11/2021) và tổng kết 

ATGT (tháng 12/2021). 

- Theo dõi cung cầu, diễn biến thị trường hàng hoá thiết yếu trước các diễn 

biến phức tạp cả dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo UBND các xã, các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, các chợ trên địa bàn thực hiện phòng, chống dịch Covid 19 về việc ban 

hành hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch 

Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng. 

4. Tập trung cao nhiệm vụ thu ngân sách. Hướng dẫn các đơn vị cấp huyện, 

địa phương cấp xã xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và thời kỳ ổn 

định ngân sách mới 2022 - 2025. Đôn đốc việc giải ngân các nguồn bổ sung có 

mục tiêu từ ngân sách cấp trên đảm bảo tiến độ, hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Tiếp 

tục triển khai các thủ tục đầu tư, giải ngân vốn các dự án năm 2021, phấn đấu trong 

Quý IV giải ngân 100% kế hoạch được giao. Tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, 

trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới 2021 (bổ sung) và 

2022. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng năm 2021 trên 

địa bàn toàn huyện.. 

5. Tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp cho các cấp học mầm non, tiểu học, 

THCS, THPT ưu tiên trẻ 5 tuổi, khối 1, 2, 6, 9, 12 và các môn ngữ văn, toán, tiếng 

anh, đảm bảo yêu cầu chương trình, chất lượng giáo dục; Tập trung thực hiện đạt 

kết quả tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh lớp 2, lớp 6. Xây 

dựng Đề án phát triển giáo dục và đào tạo huyện đến năm 2025 và những năm tiếp 

theo. Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niện 39 năm ngày 

Nhà giáo Việt Nam; Tổ chức tốt Kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân 

chương Độc lập hạng Nhì trường THCS Kỳ Tân; 20 năm thành lập Trường THPT 

Nguyễn Thị Bích Châu. 

6. Tiếp tục hướng dẫn các xã và đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền 

các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, tuyên truyền phòng chống dịch 

bệnh Covid-19,…Thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
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đời sống văn hoá” ở địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tiếp tục 

đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện xây dựng hệ thống thiết chế VHTT phấn đấu hoàn 

thành các tiêu chí của ngành đăng ký đạt chuẩn năm 2021. Tổng kết 20 năm phong 

trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; báo cáo kết quả thực hiện Nghị 

quyết số 19/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện về việc thông qua Đề 

án “Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xây dựng và phát triển văn hóa, 

con người Kỳ Anh trong giai đoạn mới” giai đoạn 2017-2020, tờ trình và dự thảo 

Nghị quyết chính sách phát triển văn hóa thể thao giai đoạn 2022- 2026 . 

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

bệnh khác không để dịch xảy ra trên địa bàn; Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện triển 

khai tốt, đúng tiến độ, đảm bảo an toàn trong  tiêm chủng; triển khai các hoạt động 

xã hội, thường xuyên đánh giá mức độ nguy cơ trong công tác phòng chống dịch 

Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo tại Văn bản số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 về 

việc Ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn Y tế thực hiện Nghị quyết 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính Phủ ban hành quy định tạm thời “ Thích 

ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” Triển khai thực hoạt 

động xã hội 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. 

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

và bảo trợ xã hội; chính sách giảm nghèo. Phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc 

làm Hà Tĩnh và các đơn vị có liên quan tổ chức tư vấn việc làm, dạy nghề, tuyển 

dụng lao động, đặc biệt là lao động hồi hương ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 

vào làm việc các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài huyện; xây dựng và ban 

hành kế hoạch thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn 

huyện giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết 

chế độ cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo Nghị 

quyết 68, Quyết định 23 và Nghị quyết 126. Tổng hợp báo cáo kết quả Tổng rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 đảm bảo chất lượng, đúng 

tiến độ. Tiếp tục kêu gọi nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho đối tượng 

người có công, hộ nghèo. Triển khai các giải pháp có hiệu quả về công tác trẻ em, 

bình đẳng giới và tệ nạn xã hội. 

9. Hoàn thành việc lấy ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030, báo cáo 

BTV Huyện ủy để hoàn chỉnh trình thẩm định; tổ chức xây dựng Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022. Tổ chức triển khai thực hiện Công nhận lại diện tích đất ở trước 

ngày 18/12/1980 tại các xã, phấn đấu đạt 300 hồ sơ. Xử lý tồn đọng cấp đổi 

GCNQSD đất tại các xã Lâm Hợp, Kỳ Tây và các xã còn lại (Kỳ Tây: 200 hồ sơ, 

Lâm Hợp: 20 hồ sơ). Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Đề án thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2020, tờ 

trình đề nghị gia hạn thực hiện trong năm 2022. Tổ chức nghiệm thu phê duyệt đất 

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

Kỳ Phú, Kỳ Văn, Kỳ Thư; triển khai các nội dung liên quan đến Đề án tích tụ 

ruộng đất. Tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản, xử lý một số vụ việc vi 

phạm đất đai, môi trường trên địa bàn; xử lý các vụ việc tồn đọng về đất đai; rà 

soát đất công ty cao su Hà Tĩnh; Ban hành Kết luận thanh tra đất trái thẩm quyền 

các xã; tiếp tục tập trung công tác giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền. Tập trung 
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cho công tác bồi thường, GPMB các dự án: Đường 136, Đường ĐH 137, Đường 

Đồng Trung, Dự án đô thị động lực; xử lý đơn thư liên quan GPMB các dự án; 

10. Tăng cường công tác cải cách hành chính những tháng cuối năm. Thực 

hiện điều chuyển công chức cấp xã, viên chức kế toán các trường học theo tình 

thần Nghị định 59. Ban hành các Quyết định tạm xếp hạng cho các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc và các đơn vị trường học trên địa bàn. Tổ chức thực hiện tuyển 

dụng 44 chỉ tiêu công chức cấp xã, tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế và Trạm 

Y tế các xã còn thiếu theo chỉ tiêu kế hoạch. Tổ chức đánh giá xếp loại các tổ chức, 

cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. 

11. 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; theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xử 

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

khai công tác thanh tra, giải quyết KNTC theo khung kế hoạch đã phê duyệt; ban 

hành kết luận Thanh tra cấp đất trái thẩm quyền các xã còn lại trên địa bàn; Triển 

khai thanh tra kinh tế xã hội tại xã Kỳ Khang theo Kế hoạch. Tiếp tục đôn đốc các 

đơn vị, địa phương giải quyết các đơn thư, trả lời công dân theo thẩm quyền. Ban 

hành Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Trung Dũng, thường trú tại 

TP Hà Nội; Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của Lê Anh Toàn, xã Kỳ Đồng và 

thông báo trả lời đơn của bà Hoàng Thị Thanh Kỳ Tiến. Triển khai công tác kiểm 

soát tài sản thu nhập năm 2021 theo quy định. 

12. Tổ chức khám sơ tuyển, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 

2022; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4. Thực hiện có hiệu 

quả các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao 

thông những tháng cuối năm. Tập trung cao, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội; 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. Thực hiện 

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

soát tải trọng xe, phòng chống cháy nổ. 

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

- Ủy ban MTTQ huyện;  

- Các ban Đảng, UBKT, VP Huyện ủy 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;  

- UBND các xã; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Vân Anh 
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