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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: 212/BC-UBND 
 

 

Kỳ Anh, ngày 31 tháng 8 năm 2022 

BÁO CÁO 

tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8; 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2022 
    

  I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1.  Lĩnh vực kinh tế 

1.1 Nông nghiệp:  

- Chỉ đạo sản xuất, phòng trừ sâu bệnh gây hại cây trồng vụ Hè Thu 2022. 

Tổ chức kiểm tra, đánh giá năng suất cây trồng vụ Hè Thu tại 12/20 xã. Bổ cứu 

sản xuất lúa hữu cơ trên ruộng rươi thôn Đậu Giang, xã Kỳ Khang; Bổ cứu sản 

xuất về công tác thu hoạch vụ Hè Thu 2022. Triển khai Đề án sản xuất vụ Đông 

năm 2022. Tổ chức Hội nghị bổ cứu triển khai thực hiện tập trung, tích tụ ruộng 

đất theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh năm 2022. 

- Tổ chức tiêm các loại vắc xin kiểm soát dịch bệnh cho đàn gia súc, gia 

cầm
1
. Kịp thời xử lý ổ dịch tả lợn Châu Phi ở Kỳ Đồng. Tổ chức kiểm tra về tình 

hình vệ sinh thú ý tại các điểm giết mổ gia súc tập trung trên địa bàn. 

- Tổ chức tập huấn Nghị định 03/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính 

phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên 

tai, thủy lợi, đê điều. Kiểm tra các công trình Phòng chống thiên tai trước mùa 

mưa bão. Ban hành Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng, kinh phí hỗ trợ 

thực hiện chính sách nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo 

Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 05/01/2021 của Hội đồng nhân dân huyện. 

1.2. Xây dựng Nông thôn mới 

 - Tổ chức làm việc với 02 xã kiểu mẫu (Kỳ Châu, Kỳ Phú), 04 xã nâng cao 

(Kỳ Xuân, Kỳ Thư, Kỳ Hải, Kỳ Tiến) để tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ; 

đồng thời ban hành thông báo kết luận để làm cơ sở cho xã triển khai thực hiện. 

- Tổ chức thẩm định, góp ý phương án sản xuất kinh doanh cho 09 ý tưởng 

của 5 cơ sở đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP năm 2022. 

- Thành lập đoàn nghiệm thu khu dân cư mẫu đợt 1 năm 2022; đến nay đã 

nghiệm thu 8/9 KDC mẫu. 

- Làm việc với Hội Nông dân huyện, UBND xã Kỳ Châu, chủ cơ sở Hải 

Trang tổ chức khai trương cửa hàng trưng bày bán sản phẩm OCOP và Nông sản 

sạch tại xã Kỳ Châu. 

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

                                           
1. Kết quả tiêm phòng đợt 1/2022: Viêm da nổi cục cho đàn trâu bò đạt 36,4% KH; Lở mồm long móng cho đàn trâu bò đạt 

47,3% KH; Tụ huyết trùng cho đàn trâu bò đạt 45,3% KH; Dịch tả lợn: tại trang trại đạt 100% KH, tại các nông hộ đạt 5,2% 

KH; Dại chó đạt 71% KH. 

 



2 

 

* Quy hoạch, Xây dựng: Tổ chức rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch chung xây 

dựng các xã và quy hoạch một số Khu dân cư
2
. Tập huấn Nghị định 16/2022/NĐ-

CP ngày 28/01/2022 về quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.  Tổ 

chức họp bàn phương án xử lý một số vướng mắc về xây dựng hạ tầng tại khu tái 

định cư Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân. Trong tháng 8 cấp 03 GPXD, thẩm định 6 

công trình các loại. Hoàn thành hồ sơ quy hoạch vùng huyện và trình Sở Xây 

dựng thẩm định. 

* Tình hình làm đường giao thông, rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi 

măng: Đến ngày 22/8/2022 toàn huyện hoàn thành được 13,594km/40,498km 

đường giao thông (đạt 33,57%); 4,943km/29,349km rãnh thoát nước (đạt 

16,84%) (có phụ lục kèm theo). 

 * Công tác duy tu đường giao thông: Ngày 14/8/2022 đã bàn giao thực địa 

và tổ chức triển khai duy tu định kỳ 5 tuyến đường
3
 với tổng chiều dài 4,4km.  

* Xây dựng đô thị Kỳ Đồng: 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, 

hiện nay đã trình UBND tỉnh phê duyệt. 

* Thương mại, dịch vụ: Tổ chức kiểm tra kiểm soát thị trường, kịp thời phát 

hiện và xử lý các hành vi vi phạm
4
. Tham gia kiểm tra công tác sử dụng vật liệu 

nổ công nghiệp ở các mỏ đá; kiểm tra công tác triển khai xây dựng Trạm biến áp 

110kV ở Kỳ Đồng. Làm việc với Điện lực Kỳ Anh về kiểm tra hoạt động điện 

lực, công tác quản lý kinh doanh điện và thống nhất phương án đầu tư nâng cấp 

hệ thống điện trên địa bàn huyện đến năm 2023. 

1.4. Công tác Tài chính - Đầu tư  
- Thu ngân sách: Tổng thu ngân sách trên địa bàn tháng 8 (đến ngày 

22/8/2022) đạt 3,866 tỷ đồng, lũy kế đạt 135,408 tỷ đồng, phần huyện hưởng 

71,673 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch
5
. Tổng chi ngân sách huyện đạt 366,276 tỷ 

đồng, bằng 54% dự toán giao. 

- Lĩnh vực đầu tư XDCB: Thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư 7 

dự án thuộc thẩm quyền cấp huyện. Thẩm định và phê duyệt 3 hồ sơ mời 

thầu/3dự án; Thẩm tra, phê duyệt quyết toán 5 công trình, dự án, 8 kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu/8 dự án.  

                                           
2. Đến nay tình hình triển khai như sau: 

+ 09 xã: Kỳ Thượng, Lâm Hợp, Kỳ Văn, Kỳ Tây, Kỳ Lạc, Kỳ Phú, Kỳ Châu, Kỳ Giang, Kỳ Xuân hoàn thành điều chỉnh 

quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn đến năm 2030. 

+ 08 xã: Kỳ Hải, Kỳ Thư, Kỳ Tiến, Kỳ Khang, Kỳ Sơn, Kỳ Trung, Kỳ Bắc và Kỳ Tân đã hoàn thành công tác thẩm định, 

hiện nay xã đang phối hợp với tư vấn chỉnh sữa hoàn thiện theo kết quả thẩm định. 

+ 02 xã: Kỳ Phong và Kỳ Thọ UBND huyện đã cho chủ trương điều chỉnh số 329/UBND-KT&HT ngày 14/3/2022, số 

559/UBND - KT&HT ngày 18/4/2022; tuy nhiên đến nay các xã chưa hoàn thành và trình thẩm định. 

+ Thống nhất các nội dung quy hoạch Khu dân cư Kỳ Phong, Kỳ Đồng, Kỳ Khang, Kỳ Bắc, Kỳ Văn. 

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

Xuân – Cẩm Lĩnh): đoạn từ Km1+800 (giao đường ĐH 136) đến Km2+800 (Quán Thức Sửa, giao với đường liên thôn 

4 (06 tháng đầu năm đã kiểm tra, xử lý 39 vụ, trong đó: vi phạm trong kinh doanh 12 vụ, vi phạm về hàng giả: 5 vụ, vi 

phạm về niêm yết giá: 10 vụ, vi phạm khác: 8 vụ; phạt hành chính 44.750.000đ, trị giá hàng tiêu hủy 7.920.000đ) 

5. Thu từ tiền đất 30,131 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch; thu từ thuế, phí 41,543 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch); bằng 59% kế 

hoạch năm. Trong đó: phí, lệ phí 1,812 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch; lệ phí trước bạ 23,263 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch; thu 

khác ngân sách 3,252 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch; thuế thu nhập cá nhân 16,723 tỷ đồng, bằng 223% kế hoạch; thu ngoài 

quốc doanh 12,312 tỷ đồng, bằng 77% kế hoạch; thu tiền sử dụng đất 60,261 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch; thu cấp quyền 

khai thác khoáng sản 14,272 tỷ đồng, bằng 285% kế hoạch; thu tiền thuê đất 3,045 tỷ đồng, bằng 122% kế hoạch; thuế sử 

dụng đất phi nông nghiệp 33 triệu đồng, bằng 21% kế hoạch;  
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- Thành lập và PTKT tập thể: Trong tháng 8 cấp đăng ký mới 62 hộ kinh 

doanh; lũy kế 8 tháng đầu năm cấp giấy phép ĐKKD cho 487 hộ cá thể; lũy kế 

đến nay có 4.005 hộ cá thể ĐKKD. Lũy kế đến nay có 86 HTX, quỹ tín dụng 

đang hoạt động. Lũy kế từ đầu năm tới nay thành lập mới 30 doanh nghiệp, chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm. 

- Quản lý giá, tài sản công: Tiếp nhận Phòng khám Đa khoa Khu vực Bắc 

huyện Kỳ Anh giao UBND xã Kỳ Tiến quản lý, đề xuất phương án xử lý; Tiếp 

nhận Cơ sở nhà đất của Chi cục Thuế huyện Kỳ Anh giao Văn phòng Huyện ủy 

quản lý, sử dụng làm trụ sở làm việc cho Cơ quan Huyện ủy và cơ quan khối 

đoàn thể chính trị - xã hội của huyện. 

1.5. Lĩnh vực tài nguyên môi trường, GPMB  
- Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Trình UBND tỉnh phê duyệt bổ 

sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 

2030. 

- Công tác Giao đất, đấu giá QSD đất: Tổ chức đấu giá 14 lô đất tại khu 

dân cư Phú Lợi, xã Kỳ Phú tổng số tiền 12.173.000.000 đồng; hoàn thành 

phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kỳ Hải, Kỳ Châu. Lũy kế tổ 

chức đấu giá 71 lô, với số tiền 77,6 tỷ đồng. 

- Công nhận lại diện tích đất ở trước ngày 18/12/1980: Tiếp nhận 123 hồ 

sơ, tổ chức thẩm định 452 hồ sơ, công nhận 112 thửa đất; Lũy kế đã tiếp nhận 

1.454 hồ sơ, Lũy kế đến nay toàn huyện đã công nhận lại diện tích đất ở cho 2512 

trường hợp (trong đó 449 hồ sơ thực hiện theo QĐ 37/2020) 

- Về giải quyết các tồn đọng: Tổ chức làm việc tháo gỡ các vướng mắc, tồn 

đọng về đất Công ty TNHH MTV Cao Su, tồn tại đường điện 500, Trường MN 

Kỳ Thượng; Cấp GCN QSD đất Làng Thanh niên lập nghiệp. 

- Công tác Môi trường và tài nguyên nước, biển hải đảo: Tổ chức làm việc 

về xây dựng mô hình phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác hữu cơ  tại hộ gia 

đình ở 03 xã Kỳ Phong, Kỳ Xuân, Kỳ Thư; kiểm tra đánh giá tiêu chí vẹ sinh môi 

trường tại 6 khu dân cư; phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác 

bảo vệ môi trường tại 02 cơ sở.  

- Về công tác thu hồi đất, BT, HT, TĐC: phê duyệt phương án bồi thường, 

hỗ trợ 02 dự án với 06 hộ, 01 tổ chức ảnh hưởng với kinh phí: 13,4 tỷ đồng.  

* Dự án đường cao tốc Băc - Nam: Tập trung toàn bộ nhân lực triển khai 

công tác kiểm kê đất đai, tài sản trên địa bàn 05 xã, của 977 hộ, 05 tổ chức với 

diện tích hồi 223,48 ha bị ảnh hưởng trên tuyến cao tốc Bắc- Nam. Kết quả kiểm 

kê đến nay: 977/977 hộ, đạt 100% trên toàn tuyến. Hợp đồng Trung tâm Phát 

triển quỹ đất và KTĐC xây dựng giá đất cụ thể trên toàn tuyến, hiện nay đang tập 

trung xây dựng đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xác định giá đất phục vụ 

GPMB dự án 

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 
* Văn hóa - Thông tin: Tuyên truyền các ngày lễ lớn, tuyên truyền phòng 

cháy, chữa cháy rừng, kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 (19/8/1945-

19/8/2022) và Ngày Quốc khánh 2/9/2022. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực 

hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn huyện Kỳ Anh. 

Tổ chức 03 lớp tập huấn về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình 

cho hơn 900 học viên tham gia. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với 
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các hoạt động dịch vụ văn hóa; công tác Gia đình, du lịch...Tổ chức tập huấn ứng 

dụng chữ ký số trực tiếp trên phần mềm Hồ sơ công việc cho lãnh đạo và công 

chức văn thứ các xã. Tổ chức thành công giải bóng chuyền thanh niên toàn huyện 

năm 202 

* Giáo dục đào tạo:  Triển khai Kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 

2022-2023. Thực hiện bồi dưỡng giáo viên các cấp, nhất là giáo viên dạy lớp 1,3, 

7 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. Tổ chức hội nghị tổng kết 

năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Chuẩn bị tốt cho 

Lễ khai giảng năm học mới. Chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ sinh sạch sẽ các điểm 

trường; chuẩn bị CSVC, trang thiết bị thực hiện chương trình, sách giáo khoa 

giáo dục phổ thông mới. 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 2022-2023. Rà soát hồ sơ, hướng dẫn ôn tập cho các thí sinh dự 

thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học năm học 2022-2023. 

* Y tế: Thực hiện tốt công tác tiêm chủng phòng Covid 19 theo kế hoạch 

Sở Y tế; kết quả đã tiêm cho đối tượng 18 tuổi trở lên mũi ba đạt 90,03%, mũi 4 

đạt 72,78%; đối tượng học sinh từ 12-18 tuổi mũi 3 đạt 63,84%; đối tượng trẻ em 

5-12 tuổi mũi 2 đạt 63%. Tổ chức đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm dịp 

Tết Trung thu.  

* Chính sách an sinh xã hội: Thực hiện có hiệu quả đầy đủ, kịp thời các 

chế độ chính sách cho 2.828 người, số tiền 6,04 tỷ đồng; chính sách trợ giúp xã 

hội đối với 4833 trường hợp, với số tiền 2,3 tỷ đồng đảm bảo kịp, đúng đối 

tượng
6
. Thực hiện chính sách hỗ trợ y tế, hỗ trợ tín dụng trong chương trình giảm 

nghèo. Chuẩn bị các hoạt động nhân dịp Tết Trung Thu. Triển khai thực hiện xây 

dựng 220 ngôi nhà nhân ái với số tiền hỗ trợ trên 16,5 tỷ đồng. Tuy nhiên kinh 

phí hỗ trợ mới có 7,5 tỷ đồng/15 tỷ đồng, còn thiếu 7,5 tỷ đồng (Ngân hàng 

VietinBank 1,5 tỷ, Ngân hàng BIDV 4 tỷ, 2 tỷ đang kêu gọi các doanh nghiệp tài 

trợ). 

3. Cải cách hành chính, tư pháp 

3.1. Lĩnh vực nội vụ, cải cách hành chính 
- Công tác cán bộ: Ban hành Quyết định điều động, bổ nhiệm 16 cán bộ 

quản lý ngành giáo dục trên địa bàn huyện (07 Hiệu trưởng và 9 Phó Hiệu 

trưởng). Ban hành văn bản nghỉ theo chế độ 108 của Chính phủ, NQ 96 của 

HĐND tỉnh cho 07 viên chức ngành giáo dục. Ban hành Quyết định giải quyết 

chế độ trợ cấp mai táng phí cho 04 cán bộ cấp xã nghỉ việc theo QĐ 130/CP. 

Khen thưởng các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất đối với 29 tập thể và 42 

cá nhân.  

                                           
6.  Tiếp nhận hồ sơ và giới thiệu 2 đối tượng của xã Kỳ Phong đề nghị đi giám định y khoa tại trung tâm Pháp Y và giám định 

Y khoa tỉnh Hà Tĩnh. Xử lý Hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng Tâm thần vào cơ sở trợ giúp xã hội của Ông Nguyễn Văn 

Tranh- Sinh năm 1994 - Kỳ Thượng.  Hỗ Trợ đột xuất cho 4 trường hợp chết do tại nạn thương tích tại Kỳ Khang, Kỳ Đồng, 

Kỳ Bắc. Hoàn Thành điện hộ BTXH 6 tháng đầu năm 2022 với 2310 đối tượng. Hoàn thành rà soát 395 đối tượng BTXH cắt 

giảm năm 2019 và hồ sơ đối tượng quản lý 2 xã Kỳ Khang, Kỳ Xuân gửi sở để kiểm tra hồ sơ. 
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 - Công tác CCHC: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác CCHC 7 tháng đầu 

năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Ban hành Văn bản đôn 

đốc khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022 

do Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh chỉ ra. 

- Công tác tuyển dụng: Tổ chức phổ biến đề cương cho 197 thí sinh tham 

gia dự tuyển giáo viên tiểu học năm học 2022-2023; tiếp nhận phiếu đăng ký dự 

tuyển của viên chức ngành y tế, TTVH. Thu hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi công 

chức tại UBND huyện do UBND tỉnh tổ chức 

3.2. Tư pháp: Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật 

huyện; kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện. Xây dựng, cung cấp 

09 đề cương tuyên truyền. Tổng hợp, giới thiệu nội dung cơ bản của các chính 

sách pháp luật mới nổi bật của Trung ương, của tỉnh có hiệu lực từ tháng 8/2022. 

Chỉ đạo và phối hợp với các ngành, các xã thực hiện 550 lượt phát sóng tuyên 

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

dựng dự thảo và lấy ý kiến các cơ quan có liên quan về Kế hoạch thực hiện 

chương trình phát thanh “Pháp luật với người dân”. Báo cáo tổng kết 10 năm 

thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện 42 lượt tư vấn các vấn đề 

liên quan đến pháp lý gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khi có yêu 

cầu của công dân.  

- Công tác đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực: 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.  

Ban hành văn bản chỉ đạo UBND các xã triển khai thực hiện Thông tư số 

01/2022/TT-BTP về đăng ký hộ tịch trực tuyến. Trực tiếp và hướng dẫn các xã 

thực hiện đăng ký khai sinh 292 trường hợp; kết hôn 34 trường hợp; khai tử 66 

trường hợp; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 38 trường hợp; đăng ký thay 

đổi, cải chính hộ tịch 25 trường hợp. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc 

các xã thực hiện Đề án 06, tập trung các nội dung: rà soát hoàn thành số hóa sổ 

hộ tịch với tổng số 88.360 trường hợp; thực hiện chứng thực điện tử với 197 bộ 

hồ sơ; thực hiện đăng ký trực tuyến 05 thủ tục hành chính thiết yếu trong lĩnh vực 

tư pháp với 161 hồ sơ.  

3.3 Công tác thanh tra: Hoàn thiện hồ sơ, dự thảo báo cáo kết quả thanh 

tra kinh tế xã hội tại xã Kỳ Khang. Tổ chức làm việc với UBND xã Kỳ Xuân, Kỳ 

Phú về rà soát bổ sung các đối tượng giao đất trái thẩm quyền; làm việc với 

UBND xã Kỳ Phong về giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền; 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: Tổ chức tiếp công dân 21 cuộc. Trong đó 

tiếp thường xuyên 19 cuộc (có 01 đoàn đông người), tiếp định kỳ theo 02 cuộc  

liên quan đến 6 vụ việc, thuộc thẩm quyền cấp xã 3 đơn, cấp huyện 03 đơn. 

 Đề xuất phương án xử lý đơn của ông Nguyễn Hồng Thi, Kỳ Xuân; đơn 

Hồ Văn Đài, Kỳ Thọ; Tham mưu tổ chức làm việc với người đại diện đơn khiếu 

nại của ông Trần Trung Dũng; đồng thời hoàn thành dự thảo báo cáo kết quả xác 

minh trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho chủ trương trước khi ban hành Quyết 

định xử lý khiếu nại; Báo cáo kết quả giải quyết đơn kiến nghị của ông Đặng Văn 

Khượng, Kỳ Hoa; Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã Kỳ Phú, UBND xã Kỳ 

Xuân thụ lý giải quyết các đơn của ông Nguyễn Văn Nhẫn (Kỳ Phú) và Nguyễn 
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Hồng Thi (Kỳ Xuân). Đôn đốc UBND các xã Kỳ Đồng, Kỳ Hải, Kỳ Phú thực 

hiện giải quyết các đơn thư theo Thông báo tiếp dân định kỳ của UBND huyện. 

4. Quốc phòng - An ninh 

Tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 5 xã Kỳ Phong, Kỳ 

Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Tiến, Kỳ Giang, sau diễn tập đã tổ chức Hội nghị rút kinh 

nghiệm; triển khai công tác huấn luyện lực lượng tự vệ trên địa bàn huyện. Tình 

hình an ninh xã hội cơ bản ổn định; 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. 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. Tổ chức “Ngày 

hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022 tại các khu dân cư trên địa bàn toàn huyện 

tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân nhằm đưa phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, 

đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Đã khởi 

tố: 02 vụ - 04 bị can. Xảy ra 01 vụ cháy nhà kho chứa phế liệu vào ngày 

02/8/2022 tại xã Kỳ Phong, không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản không 

đáng kể. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy xác định là do sơ suất trong quá trình sử 

dụng điện. Trong tháng 8/2022, xảy ra 03 vụ TNGT, làm 03 người chết. Thi hành 

74 quyết định xử lý vi phạm hành chính, thu nộp Kho bạc Nhà nước với số tiền 

220,5 triệu đồng. Triển khai thực hiện Đề án 06: Ban hành văn bản về việc thu 

nhận hồ sơ cấp CCCD và tài khoản Định danh điện tử cho cán bộ, công nhân, 

viên chức và toàn thể công dân thường trú và tạm trú trên địa bàn. Thành lập 

đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác triển khai thực hiện đề án 06/CP tại 20 

xã trên địa bàn. Trong tháng đã tiến hành kiểm tra tại xã Kỳ Bắc, xã Kỳ Xuân, Kỳ 

Đồng; đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn việc thực hiện để đạt hiệu quả cao trong 

việc thực hiện Đề án. 

II. MỘT SỐ TỒN TẠI HẠN CHẾ 
1. Kết quả công tác cải cách hành chính trên các mặt, lĩnh vực còn hạn chế. 

Tỷ lệ kế quả khắc phục tồn tại năm 2021 về công tác cải cách hành chính chưa cao. 

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt thấp, hồ sơ quá hạn vẫn còn nhiều. 

2. Tiến độ làm đường giao thông, rãnh thoát nước, phục hồi mặt đường 

BTXM theo cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh thực hiện chậm ở một số địa phương 

như: Xã Kỳ Giang, Kỳ Phong, Kỳ Bắc chưa nhận xi măng; các xã Kỳ Xuân, Kỳ 

Tiến, Kỳ Lạc, Kỳ Tây khối lượng đạt thấp. 

3. Triển khai thực hiện khung kế hoạch huyện đạt chuẩn nông thôn mới 

khối lượng các tiêu chí để đạt chuẩn còn lớn. Phong trào xây dựng nông thôn mới 

ở các xã, nhất là các xã đăng ký đạt chuẩn nâng cao và kiểu mẫu chưa đi vào 

chiều sâu, khối lượng công việc còn lớn, nhưng tiến độ thực hiện các tiêu chí để 

đạt chuẩn còn chậm. 

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

lần đầu GCNQSD tiến độ vẫn chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra. Tiến độ giải quyết 

các tồn đọng theo Kế hoạch số 2057/KH-UBND của UBND huyện chậm và chưa 

dứt điểm. Triển khai đất xen dắm 02 xã Kỳ Khang, Kỳ Trung vẫn còn chậm. 
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5. Tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030 còn 

chậm như: Kỳ Phong, Kỳ Thọ; sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền chưa sâu sát, 

còn khoán cho đơn vị tư vấn; thiếu kiểm tra, đôn đốc dẫn đến một số nội dung 

quy hoạch trình thẩm định, phê duyệt chưa hợp lý (các tuyến đường giao thông); 

6. Công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án mặc dù đã tập trung chỉ 

đạo để xử lý nhưng vẫn còn vướng mắc; tiến độ lập quy hoạch các khu TĐC, 

Nghĩa trang tại các xã Kỳ Phong, Kỳ Văn, Kỳ Trung, Kỳ Tân phục vụ dự án 

đường cao tốc Bắc – Nam vẫn còn chậm 

7. 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 9/2022 

1. Về sản xuất nông nghiệp: 

- Tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa Hè Thu 2022, phấn 

đấu hoàn thành trước ngày 15/9/2022. Tổ chức tuyên truyền và triển khai Đề án 

sản xuất vụ Đông 2022. Tập trung triển khai hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tập 

trung, tích tụ ruộng đất năm 2022. Xây dựng Kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 

2023. Ban hành Quyết định phê duyệt Phương án và dự toán mô hình sản xuất lúa 

đạt tiêu chuẩn hữu cơ tại xã Kỳ Khang. Xây dựng Kế hoạch và triển khai kiểm tra 

công tác thực hiện quy định pháp luật về trồng trọt, chăn nuôi. 

- Rà soát tổng đàn gia súc, chuẩn bị các điều kiện triễn khai để tiêm phòng 

đợt 2 năm 2022. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt các phòng chống dịch bệnh 

cho đàn gia súc, gia cầm trong thời gian chuyển mùa. Hướng dẫn, chỉ đạo triển 

khai tổ chức nuôi lợn hữu cơ tại Kỳ Phong. 

- Kiểm soát tốt dịch bệnh và tập trung đôn đốc thu hoạch tôm nuôi trước 

mùa mưa bão. Tăng cường giải pháp giảm thiệt hại cho nuôi trồng thủy sản trong 

mùa mưa bão. Triển khai Kế hoạch trồng 1 tỷ cây xanh và tiếp tục kiểm tra hỗ trộ 

các chính sách phát triển lâm nghiệp. 

- 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 nghiệm thu xong khu dân cư mẫu 

đợt 1 năm 2022. Tham gia cùng đoàn tỉnh vào giám sát khu dân cư mẫu sau khi 

huyện nghiệm thu đạt đợt 1 năm 2022. Tiếp tục kiểm tra rà soát, đánh giá lại các 

khu dân cư mẫu sau đạt chuẩn đợt 2 năm 2022. Đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra 

mức độ khắc phục những nội dung tồn tại của các KDC mẫu sau khi đoàn nghiệm 

thu chỉ ra. Chỉ đạo các đơn vị địa phương tập trung hoàn thành các tiêu chí xây 

dựng nông thôn mới. 

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 Khang, Kỳ Thọ, Kỳ Văn, Kỳ 

Thư, Kỳ Hải, Kỳ Châu. Trong tháng 9 hoàn thành khu dân cư tại xã Kỳ Bắc, Kỳ 
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Văn, Kỳ Khang). Hoàn thành thẩm định điều chỉnh các quy hoạch chung xây 

dựng xã Kỳ Hải, Kỳ Tân, Kỳ Trung, Kỳ Tiến, Kỳ Xuân, Kỳ Thư.  

- 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. 

- Đẩy nhanh tiến độ thi công làm đường giao thông, rãnh thoát nước, phục 

hồi đường bê tông theo cơ chế hỗ trợ xi măng; chương trình duy tu bảo dưỡng 

định kỳ 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.  

- 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.  

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. Điều hành ngân sách địa 

phương đảm bảo tính cân đối, vừa đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch 

đầu năm vừa tiết kiệm chi tiêu phục vụ phòng chống dịch Covid-19. Xây dựng dự 

toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023.  

- Tiếp tục triển khai phê duyệt chủ trương đầu tư, thực hiện thủ tục đầu tư 

các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2022. Tổng hợp nguồn vốn giao năm 

2022, phối hợp, đôn đốc các đơn vị triển khai các thủ tục giải ngân. Kiểm tra việc 

quản lý, thực hiện đầu tư các dự án trên địa bàn. Thực hiện quyết toán vốn đầu tư 

niên độ 2021 cho các đơn vị, thực hiện báo cáo giám sát đầu tư theo định kỳ. 

Quyết toán các dự án hoàn thành, đôn đốc chủ đầu tư quyết toán các dự án tồn 

đọng. Tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà 

nước theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ để trình 

UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt. 

5. Tài nguyên Môi trường, GPMB 

- Tiếp tục chỉ đạo, thẩm định hồ sơ đất 1980; Hoàn thành công tác cấp đổi 

Giấy chứng nhận QSD đất tại 02 xã Lâm Hợp, Kỳ Tây. Phối hợp với các phòng, 

ban UBND huyện và các xã tổ chức kiểm tra, rà soát để phục vụ giao đất, đấu giá 

QSD đất phục vụ thu ngân sách trên địa bàn; triển khai xen dắm 02 xã Kỳ Khang, 

Kỳ Trung. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn trong 

đó đặc biết là dự án Đường Cao tốc và Cấp nước KKT Vũng Áng. 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.  

- Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án; đặc biệt 

chú trọng tháo gỡ khó khăn vướng mắc dự án đường Cao tốc Bắc – Nam theo 

đúng tiến độ. 

6. Giáo dục & Đào tạo:  Khai giảng năm học mới 2022-2023 vào sáng 

ngày 05/9/2022; Tổ chức dạy và học ngay sau ngày khai giảng; Bồi dưỡng chính  

trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành; Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh 

đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; Kiểm tra công tác XHH, vận 

động tài trợ các trường học, các xã. 
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7. Văn hóa - Thông tin:  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. Tổ chức tập huấn 

cho các xã về chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tổ chức kiểm tra 

đánh giá công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới” năm 2022.  

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; tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền chính sách 

BHXH, BHYT, nhất là triển khai thực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 

2022-2023. 

9. An sinh, xã hội: 

- Tổ chức các hoạt động Tết trung thu năm 2022; 

- Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp 

có mức sống trung bình năm 2022 theo Kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh và Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội; 

- Tổ chức khánh thành một số nhà ở cho các đối tượng được Ngân hàng 

BIDV và Ngân hàng VietinBank tài trợ; 

- Phối hợp với Trường trung cấp nghề Hà Tĩnh tổ chức tập huấn, tuyên 

truyền về pháp luật ATLĐ cho thành phần liên quan từ huyện đến thôn, các DN, 

người lao động. Tổ chức điều tra cập nhật thông tin thị trường lao động năm 

2022. Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề, việc làm; Phối hợp với Sàn 

giao dịch Việc làm Kỳ Anh, Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh, các doanh nghiệp 

tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các xã, tư vấn việc làm, học 

nghề, xuất khẩu lao động nhằm cung cấp thông tin đến người lao động để tìm 

kiếm việc làm phù hợp.  

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

bảo trợ xã hội; giải quyết thủ tục hồ sơ, thực thi chính sách công khai, dân chủ, 

minh bạch. Tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo kịp thời, đầy đủ, đúng 

đối tượng. 

10. Nội vụ, cải cách hành chính 

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức bầu cử Trưởng thôn đảm bảo đúng quy 

trình, đủ số lượng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với cán bộ, công 

chức viên chức (tiền lương, nghỉ chế độ…). Tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với 

197 thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2022-2023. 

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị chuyển 02 cán bộ Đội viên Đề án 500 và 01 viên chức 

ngành giáo dục thành công chức huyện. Thành lập Ban kiểm tra điều kiện dự thi 

của thí sinh và tổ chức phổ biến đề cương đối với thí sinh đăng ký dự tuyển viên 

chức ngành y tế và TTVH. Tiếp tục đôn đốc, theo dõi việc khắc phục những tồn 

tại, hạn chế trong CCHC theo Văn bản số 1306/UBND-NV, ngày 18/8/2022 của 

UBND huyện; định kỳ hàng tháng báo cáo UBND huyện. 

11. Thanh tra: Hoàn thành báo cáo kết quả; dự thảo ban hành kết luận 

thanh tra thanh tra kinh tế xã hội Kỳ Khang. Ban hành kết luận thanh tra đất trái 
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thẩm quyền các xã còn lại. Triển khai thanh tra kinh tế xã hội tại xã Kỳ Giang 

theo kế hoạch đã phê duyệt. Ban hành Quyết định giải quyết đơn khiếu nại ông 

Trần Trung Dũng, Hà Nội. 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. 

12. Tư pháp: Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và kiến thức pháp luật 

cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Tổ chức triển khai thực 

hiện chương trình “Pháp luật với người dân”. Phối hợp với CLB “Thanh niên 

tuyên truyền pháp luật” xây dựng thực hiện Kế hoạch tổ chức “Phiên tòa giả 

định” tại các trường THPT trên địa bàn. Biên soạn, cung cấp từ 06-09 đề cương, 

tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật để cung cấp cho các cơ quan, đơn vị, các xã 

thực hiện PBGDPL tại cơ quan, đơn vị. Tập trung thực hiện Đề án 06 trong lĩnh 

vực Tư pháp, trong đó tiếp tục kiểm tra, rà soát chất lượng thực hiện số hóa các 

dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch gốc của các xã; đẩy mạnh thực hiện chứng thực bản 

sao điện tử từ bản chính; tăng cường thực hiện đăng hộ tịch trực tuyến, nhất là 

đối với 5 thủ tục hành chính thiết yếu thuộc lĩnh vực tư pháp. 

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

ninh tôn giáo. 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. Tiếp tục triển khai Đề án về phát triển 

ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, 

cấp nhận kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4. 

Nơi nhận:                                   
- TTr Huyện uỷ, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể 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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