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BÁO CÁO 
 

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm;  

một số khó khăn, tồn đọng, vướng mắc và nhiệm vụ, giải pháp 

 trọng tâm những tháng cuối năm 2022 

 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

 Huyện Kỳ Anh triển khai nhiệm vụ chính trị 8 tháng đầu năm trong điều 
kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo 

và hỗ trợ kịp thời của tỉnh, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân, nên 
kết quả đạt khá cao và toàn diện trên các lĩnh vực: 

1. Kinh tế tiếp tục duy trì ổn định và phát triển, sản xuất nông nghiệp 

được quan tâm chỉ đạo, thu ngân sách đạt nhiều kết quả tích cực. 

- Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng cánh đồng phá ô thửa nhỏ 
hình thành ô thửa lớn theo Nghị quyết 105, đã xây dựng 11 vùng tại 07 xã, với 

tổng diện tích 154,17 ha
1
, trong đó chỉ đạo dồn điền đổi thửa xây dựng vùng sản 

xuất lúa tập trung quy mô 51,8 ha tại xã Kỳ Văn; sản xuất lúa hữu cơ với quy 

mô 17,5 ha tại xã (Kỳ Khang); hợp tác đầu tư sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp hữu cơ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm.  

- Hiện nay, toàn huyện đã quy tập và di dời được 4.690 ngôi mộ (có 

chủ và vô chủ) trên các cánh đồng, khu dân cư, góp phần thúc đẩy tích tụ, 

tập trung đất đai sản xuất cánh đồng lớn 

- Sản xuất lúa vụ Hè thu, năng suất bình quân ước đạt 52,26 tạ/ha, sản 
lượng ước đạt 23.748 tấn. 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8 tháng đầu năm đạt 135,408 tỷ 
đồng, phần huyện hưởng 71,673 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch2. Tổng chi ngân 

sách huyện đạt 366,276 tỷ đồng, bằng 54% dự toán giao. 

- Giải ngân vốn đầu tư công: Vốn được giao năm 2022: Tổng 36.762 triệu 
đồng; giá trị giải ngân đến hết ngày 30/8/2022: 9.968 triệu đồng, đạt 27%. 

                                         
1
 Cánh đồng có quy mô từ 5 ha trở lên, sản xuất cùng giống, thời vụ và quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, 

thu hoạch: Kỳ Phong (5,02 ha), Kỳ Xuân (10,2 ha), Kỳ Đồng (19,1 ha), Kỳ Phú (37 ha), Kỳ Hải (7,05 ha), Kỳ 

Thư (24 ha), Kỳ Văn (51,8 ha). 
2. 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;  

 



- Thời gian qua, đã thu hút được các tập đoàn lớn như CT group, An Việt 
Phát vào huyện để tìm hiểu và hợp tác đầu tư; hoàn thành quy hoach sử dụng đất 

giai đoạn 2021-2030; 

2. Xây dựng nông thôn mới, đô thị Kỳ Đồng có nhiều chuyển biến tích 
cực; công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tập trung cao, sâu sát. Đã ban hành 
Khung kế hoạch, phân công các cá nhân và tổ chức phụ trách từng tiểu tiêu chí 

để phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2023; tổ chức rà soát, cân đối 

nguồn lực các cấp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh, huyện để ưu 

tiên thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện NTM; tổ chức làm việc với các xã 
đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, nâng cao để định hướng tháo gỡ khó khăn 

cho các xã. Đến ngày 22/8/2022 toàn huyện đã tiếp nhận 2.231/7.307 tấn xi 

măng đạt 30,5% kế hoạch; hoàn thành được 13,59km/40,498km đường giao 
thông (đạt 33,57%); 4,943km/29,349km rãnh thoát nước (đạt 16,84%); kênh 

mương nội đồng 01km, đạt 7,6%. 

* Về 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. 

3. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, giao thông, xây dựng được 

quan tâm chỉ đạo thực hiện:  

- Tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã đến nay đã có 

12/20 xã hoàn thành; 08 xã: Kỳ Tiến, Kỳ Khang, Kỳ Sơn, Kỳ Trung, Kỳ Bắc, Kỳ 
Tân, Kỳ Thọ và Kỳ Phong đang phối hợp với tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh 

quy hoạch. Hoàn thành quy hoạch xây dựng vùng huyện Kỳ Anh đến năm 2040, 

tầm nhìn đến năm 2050, hiện đang trình Sở Xây dựng thẩm định. 
- 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; 

hiện nay đang trình Sở Xây dựng thẩm định. 

4.  Lĩnh vực tài nguyên – môi trường được tập trung chỉ đạo: Tổ chức 
đấu giá 71 lô, với số tiền 77,6 tỷ đồng. Về công nhận lại diện tích đất ở trước 

ngày 18/12/1980: Đến nay toàn huyện đã công nhận lại diện tích đất ở cho 2.512 

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

5. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, giao thông, xây dựng được 
quan tâm chỉ đạo thực hiện: Tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 

xã đến nay đã có 09/20 xã hoàn thành; 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 Thọ, Kỳ Phong đang triển khai. 

6.  Lĩnh vực văn hóa  xã hội đạt nhiều kết quả tích cực:  

Các hoạt động văn hóa, hội thao, hội thi, phong trào thể thao quần chúng 

diễn ra sôi nổi, rộng khắp, thu hút được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân; 

ngành giáo dục khắc phục khó khăn thiếu giáo viên, điều kiện dịch bệnh đã hoàn 



thành chương trình dạy học; kết quả thi tốt nghiệp THPT đáng khích lệ, có nhiều 

em đạt điểm cao. Thực hiện tốt việc xã hội hóa, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ 

xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn huyện, đã tổ chức khởi 

công xây dựng 220 nhà, với số tiền hỗ trợ trên 16,5 tỷ đồng; đã giải ngân hỗ trợ 
7,5 tỷ đồng. 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
COVID -19. Tổ chức tiêm vắc-xin cho người dân đảm bảo an toàn và hiệu quả, 

tỷ lệ tiêm vắc-xin bao phủ cao; đẩy nhanh việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 

cho trẻ em; kết quả đã tiêm cho đối tượng 18 tuổi trở lên mũi ba đạt 90,82%, mũi 

4 đạt 85,4%; đối tượng học sinh từ 12-18 tuổi mũi 3 đạt 68,21%; đối tượng trẻ 
em 5-12 tuổi mũi 2 đạt 69,88%. 

7. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Ban hành, tổ chức triển khai thực hiện 

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn 

chế đã được chỉ ra năm 2021; tập trung chỉ đạo Chương trình về chuyển đổi số; 
triển khai thực hiện Đề án 06, tổ chức tập huấn các chuyên đề về chuyển đổi số, 

phần mềm quản lý hồ sơ HSCV, xây dựng quy trình ISO; đẩy mạnh tuyên truyền 

hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích, 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Trung tâm hành chính công cấp huyện và 
Bộ phận trả kết quả tại cấp xã phù hợp với tình hình sau dịch. Tập trung chỉ đạo 

ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành công việc. Tổ chức các đoàn kiểm 

tra kết quả thực hiện công tác CCHC ở các xã. Tiếp tục chỉ đạo các giải pháp 
chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm phối hợp giải quyết hồ sơ thủ tục giữa các 

phòng, ban, đơn vị và địa phương liên quan; nâng cao chất lượng hướng dẫn hồ 

sơ thủ tục và công tác thẩm định dự án đầu tư của doanh nghiệp. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI. 

1. Chỉ đạo thu hoạch vụ Hè thu, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/9/2022; 
triển khai sản xuất Vụ Đông. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-

NQ/TU ngày 18/11/2021 của Tỉnh ủy về tập trung, tích tụ ruộng đất phát triển sản 

xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm là tuyên truyền vận 
động nhân dân dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất sản xuất lớn, ứng dụng công 

nghệ hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn (huyện đã ký kết hợp tác với Công ty Quế 

Lâm); trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC (An Việt Phát); Chọn làm mô hình, làm 

điểm để nhân rộng; hình thành các tổ hợp tác, HTX, liên kết với doanh nghiệp để 
hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ. Tăng cường công tác quản lý chất lượng giống, vật tư, 

dịch bệnh. 

- Tập trung thu hút các dự án đầu tư liên kết tham gia vào chuỗi giá trị 

hàng hóa; ưu tiên các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ cao phát triển các vùng 

trồng nguyên liệu như lúa, sắn, chè, cây ăn quả, cây dược liệu.v.v.. gắn với các 

sản phẩm nông nghiệp chủ lực huyện gắn với Đề án tập trung, tích tụ ruộng đất, 
tập trung ở các xã vùng thượng và các xã vùng ngoài. 

2. Thực hiện quyết liệt các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tập 
trung thực hiện khung kế hoạch xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới được 



ban hành tại Quyết định số 1335/QĐ-UBND; đặc biệt quan tâm các tiêu chí khó, 

tiêu chí có khối lượng lớn; chủ động tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ 

của sở ngành cấp tỉnh. Tiếp thu các chính sách về xây dựng tỉnh nông thôn mới, 

chính sách phát triển nông nghiệp theo NQ số 44 và NQ 51 của HĐND tỉnh, tập 
trung chỉ đạo xây dựng 07 xã nông thôn mới nâng cao, 02 xã nông thôn mới 

kiểu mẫu trong năm 2022 và 2023; trong đó chú trọng phát triển sản xuất hàng 

hóa tập trung, công nghệ cao, hỗ trợ chuyển đổi nghề, đa dạng hóa và nâng cao 

thu nhập cho người dân. 

3. Tập trung cao nhiệm vụ thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công: 

Hoàn chỉnh việc rà soát tiến độ thu ngân sách các sắc thuế; trên cơ sở đó,  áp dụng 
các biện pháp tăng thu ngân, nhất là với các xã, các khoản thu còn có tỷ lệ thu 

thấp. Tập trung cho đẩy nhanh tiến độ các khâu quy hoạch, GPMB, thủ tục đầu tư, 

xây dựng hạ tầng các khu dân cư và tổ chức đấu giá đất nhằm tăng thu ngân sách. 
Chỉ đạo thực hiện quy trình thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới kịp tiến độ, 

đảm bảo điều kiện bố trí vốn. Thu hút đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ, du 

lịch, khuyến khích doanh nghiệp, HTX,THT, hộ gia đình khôi phục, mở rộng sản 

xuất, kinh doanh. 

Tập trung cao cho giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến ngày 

30/9/2022: giải ngân 18.699 triệu đồng, đạt 50,8%; đến 31/12/2022: giải ngân 
31.168 triệu đồng, đạt 84,8%; đến ngày 31/01/2023: giải ngân 36,669 triệu đồng, 

đạt 99,9%. 

4. Tập trung vận động nhân dân phối hợp với chính quyền các cấp giải 

quyết đơn thư tồn đọng, những vấn đề nổi cộm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 

của địa phương. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, môi trường, 
giao thông, xây dựng. Tập trung cao giải quyết tồn đọng về đất đai, đất ở có 

nguồn gốc trước 18/12/1980, quy hoạch.  

5. Tập trung cao công tác BT, HT, TĐC, giải phóng mặt bằng các dự án 

trọng điểm trên địa bàn đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra. Trọng tâm là hoàn thành 

việc kiện toàn Hội đồng giá huyện; khẩn trương hoàn thành việc xây dựng giá 

đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án 137, 136, Đường 
động lực, Đường cao tốc Bắc Nam…  Hoàn thành việc xây dựng lập hồ sơ, thủ 

tục để sớm triển khai các khu hạ tầng tái định cư và các khu nghĩa trang phục vụ 

giải phóng mặt bằng dự án Đường cao tốc Bắc – Nam; chủ động tham mưu, làm 
việc với các sở ngành liên quan kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện; chủ động rà soát các dự án trên địa bàn để có kế hoạch, 

lộ trình cụ thể để thực hiện. 

6. Tập trung triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số và Đề án 06:   

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06, trọng tâm 

tuyên truyền để người dân hiểu, đăng ký, sử dụng định danh điện tử khi thực hiện 

dịch vụ công và các dịch vụ trên ứng dụng VNEID. Thực hiện chuẩn hóa, làm 

sạch dữ liệu để cập nhật dữ liệu trẻ em vào phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại 
cơ sở theo đúng quy trình. 

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số, trọng 
tâm là tổ chức tập huấn chuyển đổi số cho người dân và doanh nghiệp; đẩy 



nhanh tiến độ thực hiện Dự án hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm 

quản lý, điều hành phục vụ cải cách hành chính từ huyện đến xã; chủ động phối 

hợp với các đơn vị Viễn thông trên địa bàn để có giải pháp thực hiện Chương 

trình số 239/CTr-UBND, ngày 28/02/2022 của cho mỗi một ngành, lĩnh vực. 
Triển khai kịp thời lắp đặt hệ thống truyền thanh không dây theo Phương án 

909/PA-UBND ngày 09/6/2022 về số hóa, nâng cấp, sửa chữa toàn bộ hệ thống 

truyền thanh cho toàn huyện năm 2022. 

7. Chú trọng chất lượng giáo dục, đào tạo, nhất là giáo dục đại trà, định 

hướng phân luồng học sinh; huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng cơ sở 

vật chất, trang thiết bị dạy học. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 trên địa bàn; tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 cho các đối tượng theo 

kế hoạch; nâng cao công tác quản lý, chất lượng khám chữa bệnh từ Trung tâm 

Y tế huyện đến trạm Y tế các xã. Chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết 
việc làm, thực hiện tốt chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội. 

8. Tăng cường công tác cải cách hành chính, nhất là đề cao vai trò, trách 
nhiệm người đứng đầu. Khắc phục kịp thời những tồn tại hạn chế về cải cách 

hành chính. Tập trung giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, hạn chế thấp nhất việc 

giải quyết hồ sơ quá hạn. Thực hiện nghiêm túc quy định xin lỗi người dân, 

doanh nghiệp nếu để xảy ra tình trạng quá hạn hồ sơ. Nâng cao tỉ lệ hồ sơ trực 
tuyến mức độ 3, 4. Triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh 

nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính. Phấn đấu nâng chỉ số cải cách 

hành chính của huyện Kỳ Anh trong năm 2022. 

III. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 

UBND TỈNH QUAN TÂM, CHỈ ĐẠO, HỖ TRỢ THỰC HIỆN 

1. Về phân loại xã để xác định hạn mức giao ở: 

- Hạn mức giao đất ở tại nông thôn được quy định tại Điều 3 Quyết định 

37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh hiện không dẫn chiếu việc 

xác định xã miền núi, đồng bằng tại văn bản nào; tuy nhiên, việc phân loại xã 
theo Bảng giá đất hàng năm (dựa trên Văn bản 6164/UBND-NL ngày 18/9/2019) 

là bảng phân loại của tỉnh, đầy đủ danh sách các xã miền núi, xã đồng bằng, 

được cập nhật và phù hợp với thực tế quỹ đất, điều kiện kinh tế xã hội của địa 

phương. 

- Từ những lý do trên, UBND huyện Kỳ Anh kính đề nghị UBND tỉnh, Sở 

Tài nguyên và Môi trường xem xét xác định bảng phân loại xã miền núi, đồng 
bằng của tỉnh để áp dụng xác định hạn mức giao đất ở theo quy định tại Điều 3 

Quyết định 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh ở trên. 

Để đảm bảo quyền lợi của người dân, đặc biệt là các hộ di dời tái định cư, 

đảm bảo phù hợp với điều kiện địa phương và thống nhất, đồng bộ trong thực 

hiện, UBND huyện đề nghị UBND tỉnh xem xét áp dụng bảng phân loại xã 
tương tự bảng phân loại xã tại Bảng giá đất của tỉnh. 

2. Việc thực hiện cấp đất, đấu giá đất ở nông thôn gặp khó khăn:  

Trước đây, để thực hiện đấu giá đất ở, UBND xã lập quy hoạch mặt bằng 

sử dụng đất (phân lô) sau đó sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư xây dựng hạ 
tầng để tổ chức đấu giá đất (theo đề án phát triển quỹ đất). 



Tuy nhiên hiện nay, việc UBND các xã sử dụng nguồn ngân sách địa 

phương để quy hoạch mặt bằng sử dụng đất (chủ yếu là các khu đất mang tính 
xen dắm có diện tích từ 1,0 đến 3,0ha), xây dựng hạ tầng để giao đất, đấu giá đất 

đang gặp khó khăn theo quy định của Luật Nhà ở. Để giúp cơ sở tháo gỡ khó 

khăn, tạo nguồn thu cho địa phương, UBND huyện Kỳ Anh kính đề nghị UBND 
tỉnh giao các sở ngành liên quan hướng dẫn quy trình để tổ chức thực hiện loại 

hình dự án xã bỏ ngân sách quy hoạch mặt bằng và xây dựng hạ tầng để phân lô 

bán nền.  

3. Việc xử lý tài chính khi thu hồi đất cấp sai thẩm quyền: 

Việc xử lý tồn đọng về cấp đất sai thẩm quyền tại các địa phương còn gặp 

nhiều khó khăn, đặc biệt việc xử lý về mặt tài chính; nguồn thu từ cấp đất sai thẩm 

quyền tại các xã trước đây không được nộp vào ngân sách nhà nước, tọa thu, tọa 

chi tại quỹ tiền mặt; trong quá trình xử lý đa số phải thu hồi lại đất và hoàn trả tài 
chính cho các đối tượng. Đề nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các ngành cấp tỉnh có liên 

quan hướng dẫn cụ thể về căn cứ pháp lý, quy trình, thủ tục, phương án tính toán 

hoàn trả tài chính cho những đối tượng phải thu hồi lại đất do trước đây cấp sai 
thẩm quyền; cơ chế về nguồn lực tài chính để tổ chức thực hiện. 

4. Lĩnh vực đầu tư công: 

- Theo quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND huyện 

Kỳ Anh ban hành khung kế hoạch thực hiện các tiêu chí về đích Nông thôn mới 
thì tổng nhu cầu nguồn lực là 2.141.660 tỷ đồng. Trong đó đề xuất TW, tỉnh hỗ 

trợ 1.278.800 triệu đồng, ngân sách huyện 406.150 triệu đồng, xã hội hóa và các 

nguồn hợp pháp khác 457.170 triệu đồng. 

Đến nay đối với những nội dung có quy mô lớn, tính kết nối liên vùng, 

liên khu vực, vượt khả năng thực hiện của huyện, UBND huyện đã có văn bản đề 

xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách TW, tỉnh để đầu tư xây dựng như 
Đường ĐH143 (Thọ - Trung); Đường ĐH145 (Sơn - Thượng), 9,5km; Đường 

liên xã LX.17 (Kỳ Lạc - Ngư Hóa); Trung tâm y tế huyện giai đoạn 2 (100 

giường bệnh). Một số dự án đề xuất huy động xã hội hóa đầu tư như Nhà máy 

nước sạch Kỳ Đồng, chợ Kỳ Đồng…; đề xuất đầu tư từ nguồn NTM trung ương 
như nhà máy nước sạch Lâm Hợp, Kỳ Lạc. Bên cạnh đó một số dự án thuộc các 

lĩnh vực như: Hệ thống lưới điện, cơ sở vật chất các trường THPT cần được sự 

đầu tư của các cấp, các ngành.  

Riêng đối với những nội dung dự kiến đầu tư từ ngân sách huyện, UBND 

huyện đã có phương án huy động, kiến tạo nguồn thu để có thể đảm bảo cân đối 
nguồn lực xây dựng các tiêu chí về đích huyện Nông thôn mới. Nguồn thu ngân 

sách cơ bản đáp ứng kế hoạch đầu tư công trung hạn và các nhiệm vụ xây dựng 

huyện Nông thôn mới trong giai đoạn, tuy nhiên hiện nay tất cả các dự án đều 

đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành 
trong năm 2023-2024.  

Để huyện Kỳ Anh hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới năm 
2023, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, hỗ trợ một số nội dung như sau: 

- Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sớm có văn bản chấp thuận vị trí xây dựng 
dự án Trung tâm Chính trị huyện để tiến hành các thủ tục tiếp theo.  



- Chỉ đạo Sở Xây dựng ưu tiên thẩm định dự án Trung tâm văn hóa huyện 

để kịp tiến độ hoàn thành trong năm 2023, đảm bảo hoàn thiện tiêu chí về đích 
huyện Nông thôn mới. 

- Đề xuất bổ sung vào danh mục đầu tư cấp tỉnh một số dự án vượt quá 
khả năng cân đối của huyện: Đường ĐH143 (Thọ - Trung); Trung tâm y tế huyện 

giai đoạn 2. 

- Đề xuất tỉnh tiếp tục kêu gọi, thu hút nhà đầu tư hoặc có phương án thực 

hiện dự án Nhà máy nước sạch cho đô thị Kỳ Đồng và vùng phụ cận, chợ huyện Kỳ 

Anh. 

5. Về xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án đường cao tốc Bắc Nam. 

- Huyện Kỳ Anh có 03 khu tái định cư phục vụ di dời, GPMB dự án cao 

tốc Bắc - Nam tại các xã Kỳ Phong, Kỳ Trung, Kỳ Văn sau khi Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư huyện và các địa phương kiểm tra, rà soát cụ thể có 22 
hộ sau khi thu hồi, phần đất còn lại trên 75m2 nhưng hình thể không thể xây 

dựng nhà ở hoặc nằm trong hành lang an toàn đường bộ không đủ điều kiện cấp 

phép xây dựng hoặc không có đường vào, một số hộ hiện nay đang ở chung với 

bố mẹ, đủ điều kiện tách hộ nhưng không còn đất ở.  

Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dụng cho phép 

lập quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các khu tái định cư với quy mô đảm 
bảo cho cả 22 hộ nói trên. 

- Đề nghị cho phép quy hoạch các khu nghĩa trang phục vụ GPMB dự án 
cao tốc Bắc – Nam với quy mô gồm nhu cầu di dời hiện tại và có phần dự phòng 

để mai táng về sau. 

6. Về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, GPMB Dự án Phát triển 

tổng hợp các đô thị động lực. Kính đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo, cho ý kiến 

xử lý các nội dung kiến nghị của UBND huyện Kỳ Anh tại các Văn bản 
653/UBND-TNMT ngày 04/5/2022, Văn bản 901/UBND-TNMT ngày 

08/6/2022 về BT, HT, TĐC dự án Đường trục chính kết nối đô thị trung tâm 

thuộc Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực. 

7. Về thẩm quyền thẩm định Báo cáo Kinh tế kỹ thuật các dự án do 

UBND các xã quyết định đầu tư: 

- Theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng: “Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo 

cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 
dựng, giao cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn 

phù hợp với tính chất, nội dung của dự án khi không có cơ quan chuyên môn 

trực thuộc (sau đây gọi là cơ quan chủ trì thẩm định) thực hiện thẩm định các 
nội dung quy định tại Điều 57 của Luật này” 

- Tại khoản 13, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 
dựng có nêu rõ: "b) Đối với dự án quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật này 

còn phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định các nội 

dung theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 58 của Luật này, trừ dự án chỉ 

cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng".  



Như vậy, đối với công trình chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật do 

UBND cấp xã quyết định đầu tư thì không phải thẩm định qua cơ quan chuyên 
môn về xây dựng (cấp tỉnh, cấp huyện). 

Thực tế hiện nay cấp xã là cấp quyết định đầu tư nhiều dự án, trong khi 
cấp xã không đủ điều kiện để thẩm định (về con người, chuyên môn). Từ những 

quy định trên, đề nghị UBND tỉnh giao các sở ngành liên quan nghiên cứu Sữa 

đổi Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Quy 
định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu 

tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

theo hướng: Đối với các dự án do cấp xã quyết định đầu tư, UBND xã được thuê 

các tổ chức cá nhân có năng lực để thẩm tra làm cơ sở cho việc thẩm định. 

8. Về xe ô tô công: 

UBND tỉnh đã có Công văn số 4164/UBND-TH1, ngày 24/12/2021 về 

việc mua sắm xe ô tô cho các cơ quan, đơn vị; Quyết định số 998/QĐ-UBND 

ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh về việc cấp hỗ trợ kinh phí cho UBND dân 
huyện Kỳ Anh. Tuy nhiên hiện nay, Sau khi tham khảo thị trường và các đơn vị 

cung ứng, UBND huyện nhận thấy, tại thời điểm hiện nay với mức giá 1.100.000 

đồng (Một tỷ một trăm triệu đồng) thì không có hãng xe nào 2 cầu, 7 chổ đáp 
ứng được. Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 21, Mục 5, Nghị định 04/2019/NĐ-CP 

ngày 11/01/2019  của Chính phủ về quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô 

tô “Trường hợp cần thiết trang bị xe ô tô có giá cao hơn từ trên 5% đến không 

quá 20% so với mức giá quy định tại Nghị định này, Bộ, cơ quan trung ương, 
Hội đồng thành viên của Tập đoàn kinh tế xem xét, quyết định sau khi có ý kiến 

thống nhất của Bộ Tài chính; Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy xem xét, quyết 

định đối với đơn vị thuộc phạm vi quản lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi có 

ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp) xem xét, quyết 
định đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn lại thuộc phạm vi quản lý của địa 

phương”. Vì vậy UBND huyện kính đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

xem xét phương án điều chỉnh giá mua xe ô tô phục vụ công tác dùng chung tăng 
15% để đủ kinh phí mua sắm ô tô dùng chung theo đúng quy định. Nguồn kinh 

phí tăng thêm, UBND huyện Kỳ Anh sẽ do ngân sách địa phương đảm bảo. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh;   

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Thường trực Huyện ủy;                              

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;  

- Chánh, Phó VP/UB; 

- Lưu: VT. 

  - Gửi: VB điện tử./. 
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