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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 257  /BC-UBND 
 

 

Kỳ Anh, ngày 01 tháng 11 năm 2022 
 

 

BÁO CÁO  

tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10;  

nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2022 
    

  I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1.  Lĩnh vực kinh tế 

1.1. Nông nghiệp:  Xây dựng Phương án chuyển đổi ruộng đất, dồn điền, 

đổi thửa sản xuất cánh đồng lớn, trong đó đã thực hiện vẽ sơ đồ quy hoạch vùng 

cánh đồng lớn, các tuyến hạ tầng nội đồng, cắm mốc thực địa và phối hợp Văn 

phòng Đăng ký đất đai Hà Tĩnh chi nhánh Kỳ Anh đo vẽ sơ đồ quy hoạch, lấy ý 

kiến người dân. Xã Kỳ Bắc dự kiến cuối tháng 10 sẽ tổ chức làm đất, chỉnh trang 

đồng ruộng trên thực địa theo sơ đồ quy hoạch. Các xã Kỳ Giang, Kỳ Phong, Kỳ 

Phú, Kỳ Xuân, Kỳ Văn đang thực hiện ghép thửa các hộ theo sơ đồ quy hoạch để 

lấy ý kiến của người dân. Triển khai xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp 

hưu cơ như: Mô hình trồng lúa hữu cơ kết hợp tái tạo, phục hồi nguồn rươi tại 

vùng Đồng Láng thôn Đậu Giang, xã Kỳ Khang
1
; Mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ 

Quế Lâm
2
. Mô hình chè hữu cơ

3
; Mô trồng dưa hấu

4
;  Mô hình ổi hữu cơ Kỳ 

Đồng
5
. Hướng dẫn Triển khai xây dựng phương án trồng ổi hữu cơ. 

1.2. Công tác xây dựng Nông thôn mới, đô thị Kỳ Đồng. 

- Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện 10 tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu đối 

với các thôn đã đạt chuẩn từ năm 2021 trở về trước của 10 thôn (10 xã); Hoàn 

thiện khung kế hoạch thực hiện các tiêu chí huyện NTM. Phối hợp với Văn 

phòng Điều phối XDNTM tỉnh giám sát, kiểm tra kết quả nghiệm thu về Khu dân 

cư nông thôn mới kiểu mẫu đợt 1 năm 2022 của 03 thôn (tại 03 xã: Kỳ Sơn, Kỳ 

Phong, Kỳ Tiến), kết quả 02 thôn (Kim Nam Tiến, Kỳ Tiến và Thượng Phong, xã 

Kỳ Phong) đạt 10/10 tiêu chí. Thẩm định phương án sản xuất kinh doanh của 9 ý 

tưởng đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP năm 2022. Kết quả có 5 ý tưởng đủ 

điều kiện. Ban hành các Quyết định về việc chấp thuận Phương án SXKD tham 

gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2022 của các sản phẩm
6
.  

- Về thực hiện xây dựng đô thị Kỳ Đồng: Đã phối hợp với đơn vị tư vấn 

làm việc với Sở Xây dựng hoàn thành công tác thẩm định Hồ sơ đề xuất khu vực 

phát triển đô thị, UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 

                                           
1. Thực hiện tại thôn Đậu Giang, xã Kỳ Khang, diện tích: vụ Xuân 5 ha, số hộ tham gia 8 hộ; Vụ Hè Thu 17,1 ha (mở rộng 

thêm 12,1ha), số hộ tham gia 71 hộ. 
2. Đã khảo sát, chọn địa điểm, lựa chọn hộ (ông Trần Văn Hợp, thôn Hà Phong, xã Kỳ Phong) với Quy mô nuôi 05 con nái, 50 

con lợn thịt với diện tích chuồng 220m2. 
3. Đã hoàn thành khảo sát chọn địa điểm trồng, xây dựng phương án dự toán và lựa chọn hộ (anh Ông Văn Phong, thôn Nam 

Xuân, xã Kỳ Tây) với quy mô diện tích thưc hiện 5.000m2. 
4. Đã hoàn thành khảo sát chọn địa điểm trồng, xây dựng phương án dự toán với quy mô 3,3 ha triển khai tại 3 xã (thôn Nam 

Sơn, xã Kỳ Thọ 2 ha; Thôn Trung Phong, xã Kỳ Phong 0,3 ha; Thôn Đông Văn, xã Kỳ Tân 1 ha); bắt đầu Tiến hành làm đất từ 

tháng 12/2022. 
5. Đã lựa chọn thực hiện tại xã Kỳ Đồng với 21 hộ tham gia có quy mô diện tích 3,5 ha. Ngày 8/10/2022 tổ chức cho THT 

trồng ổi Kỳ Đồng tham quan học hỏi mô hình trồng ổi hữu cơ tại Vũ Quang 
6. Nước mắm Đại Hải Ngư của Hợp tác xã Hà Quảng; Xúc xích Tứ Yên của hộ sản xuất kinh doanh Trương Thị Yến; Tinh dầu 

lá xông Dung Nguyễn của hộ sản xuất kinh doanh Nguyễn Thị Thùy Dung; Trà mầm ngũ cốc Dung Nguyễn của hộ sản xuất 

kinh doanh Nguyễn Thị Thùy Dung 
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20/10/2022. Rà soát, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh quy 

hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị Kỳ Đồng. Hoàn thành xây dựng đường 

găng thực hiện tiêu chí huyện NTM. 

 1.3. Lĩnh vực về quy hoạch, giao thông, xây dựng. 
 - Về thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các xã: 

Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã cho các xã Kỳ Hải, Kỳ 

Thư, Kỳ Xuân và Kỳ Văn
7
. Các xã Kỳ Trung, Kỳ Tân, Kỳ Phong đã thẩm định 

xong, tư vấn đang chỉnh sữa theo kết quả thẩm định (hiện nay chưa trình lại theo 

kết quả thẩm định). 

- Về thẩm định, chấp thuận các Khu dân cư: Hoàn thành thẩm định, chấp 

thuận điều chỉnh Khu dân cư Kỳ Khang; các khu dân cư ở xã Kỳ Bắc và xã Kỳ 

Châu xã đã hoàn thành hồ sơ theo ý kiến thẩm định và trình lại. Hiện nay, đang 

hoàn chỉnh báo cáo chấp thuận. Khu dân cư xã Kỳ Đồng đã thẩm định xong, hiện 

nay xã đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư, ngành điện và chưa trình lại theo kết 

quả thẩm định. 

- Về thẩm định, chấp thuận điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng 

đất: Tổ chức thẩm định, chấp thuận quy hoạch điều chỉnh Trường Mầm non Kỳ 

Bắc. Điều chỉnh  quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các trường: Mầm non Kỳ 

Tân, THCS Lâm Hợp, TH&THCS Kỳ Sơn đã thẩm định xong hiện nay các xã 

chưa trình lại. Trong tháng 10 cấp 03 GPXD, thẩm định 8 công trình các loại, tổ 

chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng 12 công trình
8
.   

- Về tình hình làm đường giao thông, rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi 

măng: Đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ thi công đến ngày 27/10/2022 toàn 

huyện hoàn thành được 28,29km/40,498km đường giao thông (đạt 69,9%); 

14,356km/28,285km rãnh thoát nước (đạt 49,59%); Phục hồi mặt đường BTXM 

6,67km/11,016km (đạt 60,58%). Về công tác duy tu định kỳ đường giao thông: 

Đã hoàn thành duy tu 2,3/4,3km
9
.  

- Tổ chức rà soát hệ thống hạ tầng giao thông trên các tuyến đường QL, 

Tỉnh lộ; Rà soát lắp đạt biển báo, vạch sơn gờ giảm tốc trên các tuyến đường 

huyện; chỉ đạo các xã làm vạch sơn gờ giảm tốc trên các tuyến đường xã. 

- Tổ chức làm việc với ngành điện, UBND các xã, ngành viễn thông về 

đánh giá kết quả hoạt động điện lực, công tác triển khai xây dựng tiêu chí điện 

trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới; kết quả xử lý 

các kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực điện. Cấp 01 Giấy phép ATVSTP 

và 01 Giấy phép kinh doanh khí hóa lỏng. Thẩm định, góp ý về đề xuất khảo sát 

nghiên cứu dự án điện gió của Công ty Waynergy.Ltd; Góp ý dự thảo thành lập 

Hội đồng và quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng đánh giá phạm vi, hiệu quả 

của sáng kiến,  đề tài nghiên cứu khoa học và nhiều văn bản khác theo yêu cầu 

của các ngành đơn vị cấp tỉnh. 

                                           
7
 Lũy kế đến nay có 11 xã hoàn thành: Kỳ Thượng, Lâm Hợp, Kỳ Văn, Kỳ Tây, Kỳ Lạc, Kỳ Phú, Kỳ Châu, Kỳ Xuân, Kỳ Hải, 

Kỳ Thư, Kỳ Đồng; 09 xã chưa hoàn thành: Kỳ Tiến, Kỳ Giang, Kỳ Khang, Kỳ Sơn, Kỳ Trung, Kỳ Bắc, Kỳ Tân, Kỳ Phong và 

Kỳ Thọ 

8 Lũy kế 10 tháng cấp 78 GPXD, thẩm định 124 công trình các loại, kiểm tra đưa vào nghiệm thu 34 công trình. 

9 Sữa chữa đường huyện ĐH.140 (Đồng - Phú) đoạn từ Đoạn từ Km2+260 - Km3+160 (Cầu Thượng); Sữa chữa đường 

liên thôn Tuần Tượng - Hòa Bình xã Kỳ Phong; Sữa chữa đường trục xã đồng trụ đông - Kỳ Đồng (đoạn từ Km0+00 đến 

Km0+720). Đường LX.09 (Đường liên xã Thọ - Thư) đoạn từ Km0+00 đến Km1+05; Đường LX.03 (Đường liên xã Kỳ 

Xuân - Cẩm Lĩnh) đoạn từ Km1+800 đến Km2+800 đã bàn giao tim tuyến (dự kiến 30/10 triển khai, hoàn thành 

15/11/2022). 
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1.4. Công tác Tài chính - Đầu tư: 

- Thu ngân sách nội địa trên địa bàn thực hiện 10 tháng đầu năm 2022 (số 

liệu đến ngày 27/10/2022) đạt 176,764 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch tỉnh giao, bằng 

78% kế hoạch huyện giao (trong đó thu tiền đất 87,620 tỷ đồng, đạt 52% kế 

hoạch; thu từ thuế, phí 89,144 tỷ đồng, đạt 154% kế hoạch)
10

. Tổng chi ngân 

sách huyện 10 tháng đạt 482,083 tỷ đồng, bằng 70,5% dự toán giao
11

. 

- Lĩnh vực đầu tư XDCB: Thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư 15 

dự án thuộc thẩm quyền cấp huyện. Phê duyệt hồ sơ mời thầu cho 5 dự án. Thẩm 

định, trình phê duyệt 9 kế hoạch lựa chọn nhà thầu/9 dự án. 

- Quản lý giá, tài sản công: Phê duyệt mua sắm 01 gói tài sản công cho 

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện. Hướng dẫn Trung tâm Y tế huyện 

thực hiện thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với xe ô tô được tài trợ phục 

vụ công tác phòng chống dịch Covd - 19. Triển khai, tổ chức thực hiện thẩm định 

giá Nhà nước đối với giá mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung tại Văn phòng 

Huyện ủy; Văn phòng HĐND-UBND huyện.  

1.5. Lĩnh vực tài nguyên môi trường, GPMB  
- Công tác Giao đất, đấu giá QSD đất: Tổ chức đấu giá 14 lô đất tại khu 

dân cư Đồng Phú, xã Kỳ Đồng tổng số tiền 22,301 tỷ đồng. 

- Công nhận lại diện tích đất ở trước ngày 18/12/1980: Tiếp nhận 25 hồ sơ, 

tổ chức thẩm định 303 hồ sơ, công nhận 62 thửa đất; Lũy kế đã tiếp nhận 1540 hồ 

sơ, Lũy kế đến nay toàn huyện đã công nhận lại diện tích đất ở cho 2.665 (trong 

đó 590 hồ sơ thực hiện theo QĐ 37/2020)/8282 hồ sơ) 

-  Giải quyết đơn thư, KNTC và giải quyết các tồn đọng, vụ việc việc phát 

sinh: Phát hiện và phối hợp với Công an huyện xử lý vụ khai thác đất sét tại xã 

Kỳ Giang, hiện nay đang chuyển hồ sơ Công an huyện điều tra. Tổ chức làm việc 

với Văn phòng đăng ký đất đai, Hạt Kiểm lầm về thống nhất xử lý việc cấp Giấy 

chứng nhận Làng Thanh niên lập nghiệp, đất lấn chiếm sau 01/7/2004, Rà soát 

đất Công ty TNHH MTV Cao su;  

- Công tác Môi trường và tài nguyên nước, biển hải đảo: Kiểm tra rà soát 

tiêu chí vệ sinh môi trường tại 5 khu dân cư. Tổ chức Lễ phát động phân loại, thu 

gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt theo cách làm mới tại xã Kỳ Phú. 

- Về công tác thu hồi đất, BT, HT, TĐC: Tập trung cao cho công tác bồi 

thường, GPMB dự án đường cao tốc Bắc - Nam và dự án Rào Trổ. Đến nay, đã 

hoàn thành công tác kiểm kê, đất đai, tài sản cho 977/977 hộ và 5 tổ chức, với 

diện tích bồi thường 223,48 ha; trong đó: Có 141 hộ bị ảnh hưởng và di dời nhà 

cửa; hoàn thành việc kiểm đểm 676/676 ngôi mộ, trong đó đã áp giá bồi thường 

551 ngôi (bằng 81,5%); ban hành thông báo thu hồi đất đạt 100% KH; áp giá bồi 

thường sơ bộ 495/977 hộ, đạt 50%. 

                                           
10
. Trong đó: phí, lệ phí 2,216 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch; lệ phí trước bạ 30,903 tỷ đồng, đạt 160% kế hoạch; thu 

khác ngân sách 4,053 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch; thuế thu nhập cá nhân 18,267 tỷ đồng, bằng 244% kế hoạch; 

thu ngoài quốc doanh 13,696 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch; thu tiền sử dụng đất 83,527 tỷ đồng, bằng 49% kế 

hoạch; thu cấp quyền khai thác khoáng sản 15,138 tỷ đồng, bằng 303% kế hoạch; thu tiền thuê đất 3,068 tỷ đồng, 

bằng 123% kế hoạch; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 108 triệu đồng, bằng 68% kế hoạch. 
11

. Trong đó: chi đầu tư phát triển 46,732 tỷ đồng, bằng 37,3% dự toán giao; chi thường xuyên 299,484 tỷ đồng, bằng 65,8% 

dự toán giao; chi chuyển giao ngân sách 135,868 tỷ đồng, trong đó chi bổ sung cân đối ngân sách xã 73,443 tỷ đồng, bằng 

77,55% dự toán giao, chi bổ sung có mục tiêu ngân sách xã 55,764 tỷ đồng, chi nộp ngân sách cấp trên 6,661 tỷ đồng.. 
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2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 
*Văn hóa - Thông tin: Tổ chức hướng dẫn các xã thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội của đất nước. Tổ chức kiểm tra, đánh 

giá danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM” năm 2022 tại 02 xã: Kỳ Xuân, Kỳ 

Trung. Thành lập đoàn kiểm tra thôn văn hóa năm 2022. Phối hợp Sở văn hóa, 

Thể thao và Du lịch kiểm tra các điểm di tích để trùng tu, nâng cấp tại Đền Phạm 

Hoành (Kỳ Thọ), Mộ Nguyễn Thành Hương (Kỳ Tiến), Đền Lê Thát (Kỳ Phong). 

Phối hợp với BCĐ phong trào TD ĐKXDĐSVH tỉnh kiểm tra công nhận lại danh 

hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2017-2021 cho 03 đơn vị: 

UBND xã Kỳ Châu, Trường MN Kỳ Hải, Trung tâm Y tế huyện. Xây dựng 

phương án tiêu chí ngành Văn hóa - Thông tin về xây dựng huyện nông thôn mới 

vào năm 2023. Phối hợp Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức lớp tập huấn 

Chuyên đề đảm bảo an toàn thông tin mạng, phát ngôn và cung cấp thông tin cho 

báo chí cho Lãnh đạo và Cán bộ Văn hóa - Thông tin 20 xã. Tập huấn, hướng dẫn 

cho cán bộ, nhân dân xã Kỳ Châu đăng ký tài khoản DVC quốc gia; sử dụng tài 

khoản DVC quốc gia thực hiện các DVC trực tuyến. Chỉ đạo hướng dẫn UBND 

xã Kỳ Châu tổ chức thành công ngày hội chuyển đổi số năm 2022. 

* Giáo dục đào tạo: Phát động phong trào thi đua Dạy tốt, Học tốt; giao 

lưu dinh dưỡng trẻ thơ cấp huyện; giải bóng đá nữ toàn ngành, lập thành tích 

chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2022. Tổ 

chức điểm thành công “Tuần lễ học tập suốt đời” cho các cấp học vào ngày 

01/10/2020 tại trường THCS Thư Thọ; 100% các trường đã tổ chức buổi lễ 

hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời tại đơn vị cho toàn thể cán bộ, giáo viên và 

học sinh của nhà trường theo đúng quy định. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tập 

trung vào thực hiện các chuyên đề; cấp TH, THCS tập trung chuyên đề vào các 

lớp thực hiện Chương trình GDPT 2018.  Điều tra và cập nhật số liệu điều tra phổ 

cập năm 2022; từ ngày 14/10/2022 đến ngày 20/10/2022 hoàn thành hồ sơ kiểm 

tra công nhận xã, huyện đạt chuẩn PCGD, XMC năm 2022. Tư vấn kiểm tra 

trường chuẩn kiểm định chất lượng các trường Tiểu học: Kỳ Đồng, Kỳ Tiến, 

THCS Kỳ Phú, Thư Thọ, Lâm Hợp, TH & THCS Kỳ Trung. Tuyển dụng đủ 42 

giáo viên MN, TH theo chỉ tiêu biên chế được giao, phân bổ giáo viên về giảng 

dạy tại các trường; duyệt kế hoạch năm học 2023-2024 tại Sở Nội vụ. 33/33 

trường TH, THCS phối hợp Công xã tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật về 

an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, phòng chống bạo lực học đường; xây 

dựng cổng trường học an toàn. 

* Y tế: Thực hiện tốt công tác tiêm chủng phòng Covid 19 đã triển khai 

tiêm vắc xin COVID-19 mũi 3: 60.446 đạt 91,06%; mũi 4: 9.301 đạt 88,15%  cho 

đối tượng trên 18 tuổi; tiêm mũi 3: 7.679 đạt 75,99% cho đối tượng 12- dưới 18 

tuổi; tiêm Mũi 1: 14.231 đạt 97.72% mũi 2: 10.296 đạt 70,70% cho đối tượng 5 - 

dưới 12 tuổi được kịp thời, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, phối hợp các 

đơn vị có liên quan trong việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng. 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 kiểm tra, giám sát công tác phòng chống 

dịch; kiểm tra các cơ sở Y, Dược ngoài công lập trên địa bàn. 

* Chính sách an sinh xã hội: Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà 

Tĩnh tổ chức hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động 

với trên 150 lao động trên địa bàn toàn huyện tham gia; Tổng hợp báo cáo nhu 
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cầu học nghề lao động nông thôn đề xuất Sở Lao động - TB&XH phân bổ kinh 

phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022; Xây dựng và triển khai kế 

hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động vay vốn và sử dụng nguồn vốn từ Qu  quốc 

gia về việc làm trên địa bàn toàn huyện theo Quyết định số 9679/QĐ-SLĐTBXH 

ngày 31/8/2022 của Sở Lao động -TB&XH. 

- Lĩnh vực Người có công: Thực hiện có hiệu quả đầy đủ, kịp thời các chế 

độ chính sách cho 2778 người, số tiền 5,6 tỷ đồng; Lũy kế 10 tháng đầu năm chi 

trả tổng số tiền 59,50 tỷ đồng; Tổ chức đưa đón 150 người có công đi điều dưỡng 

tập trung tại Trung tâm điều dưỡng NCC - BTXH tỉnh. Trình Sở thẩm định phê 

duyệt chi trả đối với 22 hồ sơ học sinh sinh viên con của người có công đang theo 

học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, với số tiền 102,667 triệu đồng. 

 Thực hiện chính sách trợ giúp xã hội: Thực hiện chi trả trợ giúp xã hội đối 

với 4.877 đối tượng với số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng đầu năm chi trả 

tổng số tiền 23,5 tỷ đồng. 

 Lĩnh vực giảm nghèo: Tổ chức tập huấn Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức 

sống trung bình năm 2022 . Rà soát, làm thủ tục cấp 42.6943 thẻ bảo hiểm y tế, 

với số tiền 23.413 triệu đồng Hỗ trợ về tín dụng:  

 Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở: Tổ chức rà soát, thẩm định nhu cầu 

xây dựng 577 ở nhà ở kiên cố cho các đối tượng khó khăn. Phối hợp với Tổ chức 

Habitat triển khai Lễ khởi động “Làng Samsung số 10” trên địa bàn 03 xã Kỳ 

Thọ, Kỳ Văn, Kỳ Hải, đồng thời tổ chức Lễ khởi công xây dựng 03 nhà nhân ái 

tại Kỳ Thọ với số tiền 50 triệu/01nhà. 

3. Cải cách hành chính, tư pháp 

3.1. Lĩnh vực nội vụ, cải cách hành chính: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

thẩm định hồ sơ cho 06 viên chức ngành giáo dục nghỉ hưu trước tuổi để hưởng 

chính sách; 01 viên chức ngành giáo dục nghỉ thôi việc để hưởng chính sách. 

Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Y tế. Hội đồng tuyển dụng đã tổ chức 

hội nghị phổ biến đề cương ôn tập cho thí sinh và chuẩn bị tiến hành các bước 

quy trình tiếp theo. Đã tổ chức kiểm tra CCHC lồng ghép với Đoàn giám sát của 

HĐND huyện tại 05 xã: Kỳ Lạc, Kỳ Phong, Kỳ Xuân, Kỳ Đồng, Kỳ Thư; tiến 

hành kiểm tra lần 2 tại xã Kỳ Thọ. Đã triển khai Kế hoạch triển khai điều tra 

XHH tại các xã phục vụ trong việc xác định chỉ số CCHC của các xã. Đối với cấp 

huyện chờ Kế hoạch xác định chỉ số CCHC của tỉnh để triển khai thực hiện, đồng 

thời chờ văn bản hướng dẫn của Sở về việc thực hiện chấm điểm chỉ số CCHC 

theo Bộ tiêu chí mới tại QĐ 2125 thay thế cho QĐ 3396. Tổ chức họp, rà soát 

đánh giá bước đầu, chuẩn bị chấm điểm cải cách hành chính cuối năm 2022 

3.2. Tư pháp: Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường năng lực 

tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn huyện; ban hành kế hoạch tổ chức 

hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

và 7 văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện trên địa bàn huyện. Chỉ đạo tổ chức 

các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật. Ban hành kế hoạch, thành lập Ban biên 

tập, ban hành quy chế hoạt động của Ban biên tập chương trình phát thanh “Pháp 

luật với người dân” và tổ chức lễ ra mắt chương trình. Ban biên tập đã sản xuất 4 

chương trình phát thanh về các lĩnh vực: chính sách pháp luật mới, pháp luật về 

khiếu nại, tố cáo, luật nghĩa vụ quân sự để gửi về các xã tuyên truyền qua hệ 

thống loa truyền thanh ở xã và thôn xóm. Chỉ đạo UBND các xã ra mắt chương 
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trình phát thanh “Pháp luật với người dân” tại xã. Chỉ đạo triển khai, hưởng ứng 

cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Sở Tư 

pháp tổ chức; sau 7 ngày phát động, có hơn 3.100 thí sinh với gần 6.000 lượt thi, 

đứng đầu khối các huyện trên địa bàn toàn tỉnh. Phối hợp với các đoàn thể chỉ 

đạo UBND xã phối hợp với các đoàn thể cấp xã thành lập, ra mắt 14 Câu lạc bộ 

pháp luật. Xây dựng hồ sơ chuẩn bị cho đoàn kiểm tra công tác Phổ biến GDPL  

của tỉnh tại huyện Kỳ Anh. Chỉ đạo các xã thực hiện kiện toàn các tổ hòa giải sau 

Đại hội chi bộ và bầu trưởng thôn. Thẩm định 01 văn bản quy phạm pháp luật; 

góp ý 03 văn bản QPPL. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện 

hoàn thành toàn bộ các giai đoạn số hóa sổ hộ tịch và tự kiểm tra, rà soát, chỉnh 

lý kết quả số hóa đảm bảo chính xác, đúng quy định. 

3.3 Công tác thanh tra:  Hoàn thành công tác thanh tra kinh tế - xã hội tại 

xã Kỳ Khang; ban hành quyết định thanh tra kinh tế xã hội tại xã Kỳ Giang theo 

kế hoạch. Tham gia hướng dẫn UBND các xã Kỳ Phong, Kỳ Xuân xây dựng 

phương án thực hiện Kết luận thanh tra trước khi ban hành; Làm việc với Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh về báo cáo, xin ý kiến để ban hành Kết 

luận thanh tra ở 02 xã Kỳ Xuân và Kỳ Phong. Tiếp tục đôn đốc các xã thực hiện 

các kết luận thanh tra cấp đất, giao đất, thuê đất trái thẩm quyền. 

- Công tác giải quyết đơn thư: Ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại 

đối với đơn ông Trần Trung Dũng. Đơn khiếu nại của ông Đặng Văn Khượng, 

Kỳ Hoa: Ban hành Quyết định xác minh giải quyết khiếu nại theo Văn bản 

5741/UBND-TCD2 ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Xây dựng kế 

hoạch xác minh, khai thác hồ sơ và tổ chức làm việc với người khiếu nại, các đơn 

vị liên quan; Dự thảo báo cáo kết quả xác minh. Đơn ông Lê Bảo Trung, thị trấn 

Cẩm Xuyên đã khai thác, kiểm tra các hồ sơ liên quan đến nội dung khiếu nại; 

liên hệ làm việc với người khiếu nại. 

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý đơn thư: Chỉ đạo, hướng 

dẫn UBND xã Kỳ Xuân giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hồng Thi, thôn 

Xuân Phú. Phối hợp Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục xử lý đơn khiếu nại 

của bà Trần Thị Hà, Minh Hoá, Quảng Bình. Đôn đốc UBND các xã Kỳ Đồng, 

Kỳ Hải, Kỳ Thọ thực hiện giải quyết các đơn thư theo Thông báo tiếp dân định 

kỳ hàng tháng. 

- Hoàn thành báo cáo phục vụ đoàn thanh tra trách nhiệm theo Văn bản 

546/TT-NV3 ngày 27/9/2022 của Thanh tra tỉnh; Báo cáo Kết quả tự kiểm tra, rà 

soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán 

Nhà nước năm 2021 theo Văn bản số 6046/UBND-NC ngày 24/10/2022 của 

UBND tỉnh; báo cáo theo văn bản số 4278/UBND-NL ngày 05/8/2022 của 

UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất 

từ đất sản xuất của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh 

doanh đất, xây dựng nhà ở; 

4. Quốc phòng - An ninh 
- Trong tháng 10/2022, trên địa bàn tình hình an ninh xã hội không xảy ra 

tình trạng khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp, hình thành “điểm nóng” về ANTT; tuy 

nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp nhất là kiến nghị, khiếu nại liên 

quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án (trong đó, có dự án 

đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn 

huyện Kỳ Anh; dự án Cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng, hạng mục lòng hồ Rào 
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Trổ…). An ninh tôn giáo cơ bản ổn định, tuy nhiên nổi lên là việc xây dựng công 

trình trái phép nhằm mục đích phục vụ hoạt động tôn giáo để tổ chức lễ Quan 

thầy vào ngày 01/10/2022 tại xã Kỳ Bắc. Tổ công tác, tiến hành tuyên truyền, vận 

động và yêu cầu dừng ngay việc thi công, tháo dỡ công trình vi phạm, đến sáng 

ngày 03/10/2022 công trình đã được tháo dỡ hoàn toàn.  Phát hiện, đấu tranh, làm 

rõ 09 vụ, 16 đối tượng về trật tự an toàn xã hội, ma túy, kinh tế, môi trường, tệ 

nạn xã hội. Thu giữ tài sản có giá trị khoảng 220,5 triệu đồng, 13 cá thể cầy vòi 

hương. Khởi tố: 09 vụ - 05 bị can. Tổ chức 04 buổi tập huấn công tác PCCC cho 

các cơ sở thuộc diện phân cấp quản lý trên địa bàn với số lượng 236 người tham 

gia. Phát hiện và xử lý hành chính 01 cơ sở karaoke vi phạm với số tiền xử phạt 

là 2 triệu đồng. Tổ chức 24 buổi tuyên truyền, ký cam kết về Luật GTĐB đối với 

15.409 công dân.  

Trong tháng 10/2022, tai nạn giao thông xảy ra 01 vụ, làm 01 người chết, 

01 người bị thương, 01 phương tiện hư hỏng; bằng về cả số vụ (1/1) và số người 

chết (1/1), tăng về số người bị thương (1/0) so với cùng kỳ năm 2021. Tổ chức 

tuần tra, kiểm soát lập biên bản 59 trường hợp vi phạm; thi hành 54 quyết định xử 

lý vi phạm hành chính, thu nộp KBNN với số tiền 94,1 triệu đồng, tước GPLX: 

12 trường hợp. 

II. MỘT SỐ TỒN TẠI HẠN CHẾ 
1. Tiến độ xây dựng - tiến độ làm đường giao thông, rãnh thoát nước, phục 

hồi mặt đường BTXM theo cơ chế hỗ trợ xi măng thực hiện chậm. Xây dựng 

nông thôn mới ở nhiều địa phương có dấu hiệu chững lại; một số xã chưa quan 

tâm duy trì, nâng cấp, phát triển các tiêu chí dẫn đến nhiều tiêu chí bị xuống cấp. 

2.  Công tác thẩm tra quyết toán kinh phí năm 2021 cho các đơn vị dự toán 

chưa hoàn thành kế hoạch đề ra. Tiến độ thu tiền đất còn chậm, mới đạt 49% (bao 

gồm cả 70 tỷ khu Đông Nam). Tiến độ giải ngân đầu tư công chỉ mới đạt 27%, 

một số dự án gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Việc đôn 

đốc, quyết toán các dự án hoàn thành ở xã còn chậm, chưa đạt so với yêu cầu chỉ 

đạo của tỉnh. 

3. Việc công nhận lại diện tích đất ở trước ngày 18/12/1980, cấp đổi, cấp 

lần đầu GCNQSD tiến độ chậm, chưa đạt kế hoạch. Tiến độ giải quyết các tồn 

đọng theo Kế hoạch số 2057/KH-UBND của UBND huyện còn chậm và chưa dứt 

điểm. 

4. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở do huyện 

kêu gọi là 200 nhà, với số tiền 15 tỷ đồng, hiện đã được các đơn vị tài trợ cam kết 

hỗ trợ 14,2 tỷ, đã chuyển về tài khoản nhà giải ngân 7,5 tỷ, còn 6,7 tỷ đang làm 

thủ tục trình các đơn vị giải ngân; so với nhu cầu còn thiếu 800 triệu để thực hiện 

và quyết toán hỗ trợ hai trăm nhà ở cho đối tượng. 

5. Công tác GPMB mặc dù đã được triển khai quyết liệt, nhưng vẫn còn 

một số khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ dự án. 

6.  An ninh chính trị, trật tự ATXH tại một số địa bàn còn tiềm ẩn một số 

yếu tố phức tạp; việc nắm tình hình có nơi, có lúc chưa kịp thời, xử lý chưa dứt 

điểm. Tình hình xâm hại tình dục trẻ em, trộm cắp tài sản… xảy ra trên địa bàn. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11/2022 
1. Về sản xuất nông nghiệp: Tập trung cho việc chỉ đạo sản xuất đạt các 

chỉ tiêu cây trồng vụ Đông năm 2022 như ngô lấy hạt, ngô sinh khối, khoai lang, 

rau màu và trồng mới chè. Xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2023, 
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xây dựng mô hình trồng sả và tiếp tục triển khai mô hình sản xuất lúa hữu cơ. 

Tăng cường chỉ đạo các xã tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng; phát hiện và ngăn chặn kịp thời hiện tượng chặt phá rừng trên địa bàn. Tập 

trung thực hiện trồng cây phân tán đạt kế hoạch đề ra. Chuẩn bị tốt các điều kiện 

để tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2/2022 đảm bảo tỷ lệ, 

chất lượng tiêm phòng theo kế hoạch. Tập trung tuyên truyền 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 

IUU. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa kênh mương theo cơ chế hỗ 

trợ xi măng; Theo dõi thường xuyên tình tình thời tiết để chủ động triển khai các 

phương án phòng chống thiên tai. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch kinh phí năm 

2022 thực hiện chính sách Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và 

Nghị quyết số 105/NQ-HĐND của HĐND huyện. 

2. Xây dựng nông thôn mới: Tổ chức đoàn kiểm tra lại mức độ khắc phục 

tồn tại của 18 KDC khu dân cư, sau khi được đoàn đánh giá đợt 1 và đợt 2 đã chỉ 

ra. Tham gia cùng Đoàn OCOP tỉnh kiểm tra, soát xét các sản phẩm hết thời gian 

sử dụng chứng nhận sản phẩm OCOP tại huyện Kỳ Anh. Thẩm định các sản 

phẩm OCOP đăng ký tham gia năm 2022 tại tỉnh. Rà soát, hướng dẫn các KDC 

đủ điều kiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng đạt chuẩn đợt 2 năm 2022. 

3. Lĩnh vực quy hoạch, giao thông xây dựng: Tiếp tục kiểm tra, hướng 

dẫn, thẩm định quy hoạch các khu dân cư (Kỳ Phong, Kỳ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Tiến, 

Kỳ Đồng, Kỳ Thọ, Kỳ Văn, Kỳ Thư, Kỳ Hải, Kỳ Châu. Hoàn thành thẩm định 

điều chỉnh các quy hoạch chung xây dựng xã Kỳ Tiến, Kỳ Giang, Kỳ Khang, Kỳ 

Sơn, Kỳ Trung, Kỳ Bắc, Kỳ Tân, Kỳ Phong và Kỳ Thọ). Hoàn thành quy hoạch 

các khu TĐC, Nghĩa trang phục vụ công tác GPMB dự án đường cao tốc tại các 

xã Kỳ Phong, Kỳ Văn, Kỳ Trung, Kỳ Tân. Hoàn thành thi công chương trình duy 

tu bảo dưỡng định kỳ năm 2022.  Thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế- dự toán 

công trình xây dựng, giao thông, các quy hoạch theo thẩm quyền. Tiếp tục đôn 

đốc, chỉ đạo, kiểm soát thị trường, bình ổn giá, đấu tranh chống buôn lậu, gian 

lận thương mại, hàng giả, hàng nhái. Kiểm tra, hướng dẫn mức độ đạt chuẩn 

NTM các tiêu chí Phòng phụ trách tại 07 xã NTM nâng cao là Kỳ Hải, Kỳ Tân, 

Kỳ Trung, Kỳ Tiến, Kỳ Phong, Kỳ Xuân, Kỳ Thư; 02 xã NTM kiểu mẫu: Kỳ 

Phú, Kỳ Châu. Chỉ đạo hoàn thành chương trình duy tu năm 2022, trong đó: Duy 

tu thường xuyên hoàn thành trong tháng 12/2022, duy tu định kỳ hoàn thành 

trong tháng 11/2022. Đôn đốc tiến độ, kiểm tra công tác nghiệm thu chương trình 

làm đường giao thông, rãnh thoát nước, phục hồi đường bê tông theo cơ chế hỗ 

trợ xi măng, đảm bảo quyết toán trước ngày 30/11/2022. Tổ chức rà soát, điều 

chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị mới Kỳ Đồng. Lập đề án 

công nhận đô thị Loại 5 Kỳ Đồng. Tổ chức hội chợ Cam và các sản phẩm nông 

nghiệp năm 2022. Đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch số 397/KH-UBND 

ngày 23/3/2022 về mở đợt cao điểm tuyên truyền, giải tỏa hành lang an toàn giao 

thông đường bộ trên địa bàn tỉnh năm 2022; tổ chức tổng kết ATGT năm 2022. 

4. Tài chính - Ngân sách: 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 đặc 

biệt nguồn thực hiện các chương trình MTQG: xây dựng NTM, giảm nghèo bền 

vững. Tập trung đôn đốc thu ngân sách nhà nước để đảm bảo dự toán đã được 

HĐND huyện giao. Soát xét chế độ, chính sách, đối tượng, nhiệm vụ để phân bổ 
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chi ngân sách nhà nước năm 2022 đảm bảo đúng quy định. Xây dựng dự toán 

thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023. Tổng hợp nguồn vốn giao năm 2022; tập 

trung rà soát, đôn đốc các đơn vị triển khai các thủ tục giải ngân. Tiếp tục kiểm 

tra việc quản lý, thực hiện đầu tư các dự án trên địa bàn. Triển khai phân loại 

đánh giá HTX năm 2022. Tiếp tục triển khai các nội dung sau khi UBND tỉnh 

phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị 

định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ. Đôn đốc, đẩy 

mạnh triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các trường học trên 

địa bàn huyện. Phối hợp các xã đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân, các tổ 

chức thực hiện các thủ tục hành chính qua DVC trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh 

vực đăng ký kinh doanh hộ cá nhân và HTX 

5. Tài nguyên Môi trường, GPMB: Tiếp tục chỉ đạo, thẩm định hồ sơ đất 

1980; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận QSD đất tại 02 xã 

Lâm Hợp, Kỳ Tây; Hoàn thành dự án Rào trổ trình thẩm định, phê duyệt; Kiểm 

tra, tháo gỡ các vướng mắc về đất đai các dự án trên địa bàn; Chuẩn bị nội dung 

phục vụ Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường theo Kế hoạch; Tập trung giải 

quyết các tồn đọng theo Kế hoạch 2057 của UBND huyện. Tiếp tục triển khai có 

hiệu quả Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn mới. 

Thực hiện có hiệu quả việc thu hom, vận chuyển và xử lý rác thải. 

- Tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, 

GPMB các dự án, nhất là dự án Rào Trổ, Dự án đường cao tốc Bắc Nam; tổ chức 

chi trả tiền mồ mả, tiền đất nông nghiệp cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án cao 

tốc Bắc Nam. Triển khai thực hiện quy hoạch các khu tái định cư, nghĩa trang 

đảm bảo đúng tiến độ. 

6. Giáo dục & Đào tạo:  Tiếp tục tổ chức các hoạt động, các phong trào thi 

đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; chỉ đạo các xã, 

trường tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-

20/11/2022. Phát động phong trao thi đua xây dựng trường học Hạnh phúc cho 

các trường học trên địa bàn huyện.Tham gia giao lưu dinh dưỡng trẻ thơ, Liên 

hoan tiếng hát giáo viên cấp tỉnh; chung kết giải bóng đá nữ cấp huyện; tổ chức 

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày NGVN. Tiếp tục tổ chức giao ban chuyên môn cụm 

trong thực hiện chương trình GDPT 2018. Chỉ đạo các trường tổ chức tập huấn 

Công tác xã hội; tập huấn sử dụng tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, 

lối sống dành cho HS” và “Văn hóa giao thông” cho tất cả CBQL, GV trong 

trường.Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện phần thi trình bày báo cáo. Thi 

thể thao các cụm lựa chọn tiến tới thi thể thao cấp huyện. Phối hợp công an tỉnh 

kiểm tra công tác PCCC tại các trường học. 

7. Văn hóa - Thông tin:  Tổ chức Kiểm tra công nhận danh hiệu “Thôn 

văn hóa” và “Cơ quan, đơm vị đạt chuẩn văn hóa “ năm 2022. Tập huấn phần 

mềm Hồ sơ công việc, chữ ký số cho các trường học trên địa bàn huyện; tập huấn 

phần mềm Hồ sơ công việc; hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số; đăng ký tài 

khoản dịch vụ công quốc gia, sử dụng tài khoản dịch vụ công quốc gia thực hiện 

các thủ tục hành chính trực tuyến cho cán bộ, nhân dân xã Kỳ Lạc, Kỳ Tiến. 

Triển khai các nội dung về chuyển đổi số tại UBND xã Kỳ Châu và các xã trên 

địa bàn toàn huyện. Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các xã thực hiện tốt các tiêu chí 

về xây dựng Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. 
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8. Y tế: Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid -19; đẩy nhanh 

tiến độ công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid -19 cho các đối tượng. Chỉ đạo 

nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở Y tế. Tiếp tục tổ chức 

đợt kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh hành nghề y dược ngoài công lập trên địa 

bàn.. Chỉ đạo các xã hoàn thành tiêu chí 15 (Y tế) trong Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới. 

9. An sinh, xã hội: Phối hợp với các ngành liên quan thông báo nhu cầu 

tuyển dụng lao động; tổ chức tư vấn xuất khẩu lao động. Tổ chức đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn theo nguồn kinh phí phân bổ của UBND tỉnh; đồng thời 

triển khai dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn (tiểu 

dự án 1), dự án hỗ trợ việc làm bền vững (tiểu dự án 3) theo Quyết định số 

1792/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 cuả UBND tỉnh. Rà soát nhu cầu học nghề lao 

động nông thôn và xây dựng Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai 

đoạn 2023-2025. Hoàn thành việc rà soát, quyết định kết quả rà soát, triển khai 

các chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện. Tổ chức kiểm tra giám sát công 

tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các xã. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết 

định số 2099/QĐ-UBND, ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh về “Hỗ trợ bộ lọc 

nước cho các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn có con đang đi học trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh”. Hoàn thiện hồ sơ quyết toán 200 nhà, theo Quyết định số 01- 

QĐ/BCĐ ngày 18/3/32022 của Ban chỉ đạo 578 huyện từ nguồn hỗ trợ của Ngân 

hàng BIDV, Công Ty cổ phần đầu tư Bất động sản TASECO, Hà Nội, Ngân hàng 

VietinBank (5 tỷ), và một số doanh nghiệp. 

9. Nội vụ, cải cách hành chính: Tổ chức tuyển dụng viên chức ngành Y tế 

và viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông tổ chức Kiểm tra sát hạch (vòng 

2); thành lập Tổ rà soát, tự chấm điểm CCHC năm 2022; đôn đốc ban hành Quy 

định chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; xây dựng 

Phương án hỗ trợ kinh phí cho những người trực tiếp tham gia các công việc ở 

thôn trình HĐND huyện kỳ họp cuối năm 2022; xây dựng Đề án Tổ chức lại Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, 

phát triển qu  đất và giải phóng mặt bằng huyện; ban hành quy hoạch viên chức 

quản lý giáo dục giai đoạn 2021 - 2026. 

10. Thanh tra: Ban hành kết luận thanh tra thanh tra kinh tế xã hội Kỳ 

Khang; Ban hành kết luận thanh tra đất trái thẩm quyền các xã: Kỳ Đồng, Kỳ 

Phú, Kỳ Khang, Kỳ Tây, Kỳ Bắc, Lâm Hợp, Kỳ Hải, Kỳ Tân; Công bố quyết 

định thanh tra kinh tế xã hội tại xã Kỳ Giang theo kế hoạch. Triển khai thực hiện 

Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Trần Trung Dũng, Hà Nội; hoàn thành 

báo cáo kết quả xác minh đơn ông Đặng Văn Khượng; dự thảo Quyết định xử lý 

khiếu nại; Ban hành văn bản xử lý đơn ông Lê Bảo Trung, thị trấn Cẩm Xuyên 

theo quy định. Triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định, chính 

sách pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị 

phản ánh tại các xã Kỳ Xuân, Kỳ Thọ, Kỳ Phong. Phối hợp với các phòng ban, 

đơn vị, địa phương chuẩn bị nội dung, báo cáo, hồ sơ phục vụ Đoàn Thanh tra 

của tỉnh về thanh tra trách nhiệm tại huyện Kỳ Anh, giai đoạn từ 2018-2021. 

11. Tư pháp: Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Ngày Pháp luật năm 2022. Tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật 

PBGDPL gắn với phát động Ngày Pháp luật 9/11.Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn 

các xã hoàn thiện hồ sơ tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật để phục vụ kiểm tra, 
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công nhận năm 2022. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên cơ 

sở. Hoàn thành kiểm tra, rà soát kết quả số hóa trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện 

chứng thực điện tử bản sao từ bản chính.Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các 

vụ việc xử lý VPHC bảo đảm đúng quy định pháp luật. 

12. Quốc phòng, an ninh: Triển khai các biện pháp công tác, đảm bảo an 

ninh tôn giáo. Đảm bảo vấn đề an ninh xã hội trong đó tập trung lực lượng chủ 

động nắm tình hình, rà soát những kiến nghị, vướng mắc của các hộ dân liên 

quan đến chế độ, chính sách như công tác đền bù, hỗ trợ GPMB các dự án đang 

triển khai trên địa bàn. 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. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, lực 

lượng, đơn vị để trao đổi thông tin, giải quyết các vụ việc xảy ra kịp thời. Chủ 

động phòng ngừa, giải quyết các tình huống, vụ việc phức tạp xảy ra; không để bị 

động, bất ngờ; không để hình thành điểm nóng về ANTT./.  

Nơi nhận:                                   
- TTr Huyện uỷ, HĐND huyện (để bc) 

- 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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