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BÁO CÁO  

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5; kết quả  

thực hiện thông báo kết luận tại phiên họp UBND huyện tháng 4/2022; 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2022 
  

  

  I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1.  Lĩnh vực kinh tế 

1.1. Về sản xuất Nông, Lâm, Ngư nghiệp 

- Chỉ đạo kiểm tra, theo dõi và phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông cho 

2.050ha lúa vụ Xuân, thu hoạch lúa và các cây trồng cạn vụ Xuân 2022, đến thời 

điểm ngày 22/5/2022, thu hoạch đạt 4.910/5.638,6 ha, đạt 88% diện tích. Đánh 

giá năng suất cây trồng vụ Xuân, lúa ước đạt 52 tạ/ha, giảm 3 tạ/ha so với vụ 

Xuân 2021. Triển khai Đề án sản xuất vụ Hè Thu 2022. Tổ chức kiểm tra, giám 

sát việc cung ứng giống lúa hỗ trợ theo Nghị định 35, 62 đảm bảo số lượng, chất 

lượng phục vụ sản xuất vụ Hè thu 2022. 

- Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, 

chống bệnh gia súc, gia cầm. Chỉ đạo công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia 

cầm đợt 1 năm 2022, kết quả tiêm các loại vắc xin: Viêm da nổi cục trâu bò đạt 

37,5%; LMLM trâu bò đạt 19,1%; dại chó đạt 73%; dịch tả lợn, Tụ huyết trùng 

lợn trang trại đạt 100%, nông hộ đạt 3,5%; vắc xin H5N1 gia cầm đạt 2%. 

- Tập trung chỉ đạo các giải pháp kiểm soát dịch bệnh cho tôm nuôi trong 

vụ Xuân Hè, tổng diện tích bị bệnh đốm trắng 32,1 ha của 49 hộ tại 3 xã Kỳ Thư, 

Kỳ Hải, Kỳ Thọ.  

- Ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch hỗ trợ theo chính sách Nghị 

quyết số 51/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh. 

- Xây dựng hoàn thành 1,1 km kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất; 

kiểm tra hiện trạng công trình phòng chống thiên tai, xây dựng phương án tu sửa, 

khắc phục các công trình trước mùa mưa bão. 

1.2. Công tác xây dựng Nông thôn mới 

- Chỉ đạo các xã thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu và các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Tham gia hội thi ẩm thực và trưng bày sản phẩm OCOP tại tỉnh, đạt giải 

Ba. Chuẩn bị tốt các nội dung tiếp đón và làm việc với đoàn công tác huyện 

M’Drắc, tỉnh Đắk Lắk và nội dung phục vụ Đoàn thanh tra Bộ Nông nghiệp về 

các sản phẩm OCOP. Tổ chức lớp tập huấn xây dựng nông thôn mới và Khu dân 

cư kiểu mẫu năm 2022. Rà soát và làm việc với các đơn vị có sản phẩm có tiềm 

năng nâng hạng OCOP 4 sao.  

- Ban hành Quyết định thành lập Đoàn và Kế hoạch kiểm tra, giám sát xã 

và thôn đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2021 trở về trước. Phối hợp làm việc với 
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Thường trực Đảng ủy, Đoàn công tác 575 về công tác xây dựng xã kiểu mẫu tại 

Kỳ Phú. Phối hợp với xã Kỳ Tân, Kỳ Thư tổ chức đi tham quan học tập kinh 

nghiệm xây dựng xã nâng cao, xã kiểu mẫu tại các xã đã đạt chuẩn trong tỉnh. 

 1.3. Lĩnh vực kinh tế - hạ tầng 

 - Thẩm định, điều chỉnh 9 công trình các loại, cấp 10 GPXD. Kiểm tra công 

tác nghiệm thu đưa vào sử dụng một số công trình: Trường Mầm non Kỳ Lạc, 

đường trục thôn Kỳ Châu, cải tạo vỉa hè bờ kè Sông Trí, Trường Mầm non Lâm 

Hợp, Đường giao thông nông thôn xã Kỳ Giang. 

- Tổ chức thẩm định quy hoạch chung xây dựng các xã (Kỳ Hải, Kỳ Thư), 

đôn đốc các xã lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn đến năm 

2030; thống nhất quy hoạch điều chỉnh Khu dân cư tại xã Kỳ Phong, Kỳ Bắc. 

- Hoàn thành phương án duy tu định kỳ các tuyến đường giao thông năm 

2022; giao chỉ tiêu, thực hiện làm đường BTXM, rãnh thoát nước, khôi phục mặt 

đường giao thông theo cơ chế hỗ trợ xi măng cho các xã theo kế hoạch của tỉnh. 

- Triển khai tháng hành động Vì an toàn thực phẩm năm 2022 trong lĩnh 

vực Công Thương; thực hiện tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu, qua hệ 

thống cổng thông tin điện tử, loa phát thanh, kiểm tra 252 cơ sở sản xuất, kinh 

doanh trong toàn huyện phát hiện 8 cơ sở vi phạm, xử lý.  

- Triển khai tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng ngày Thương hiệu 

Việt Nam năm 2022; Rà soát bộ thông tin cơ sở dữ liệu chợ, trung tâm thương 

mại, siêu thị mini trên địa bàn huyện để xây dựng bản đồ số. 

1.4. Công tác Tài chính - Đầu tư  

- Tổng thu ngân sách huyện hưởng đến ngày 19/5/2022 đạt 528,524 tỷ 

đồng, trong đó: thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 324,233 tỷ đồng. Tổng thu nội 

địa trên địa bàn tháng 5 đạt 12,716 tỷ đồng, lũy kế đạt 102,824 tỷ đồng (phần 

huyện hưởng 54,475 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch
1
. 

- Tổng chi ngân sách huyện thực hiện đến 19/5/2022 là 194,080 tỷ đồng, 

bằng 28% dự toán giao, trong đó: chi đầu tư phát triển 7,002 tỷ đồng, bằng 6% dự 

toán giao; chi thường xuyên 140,944 tỷ đồng, bằng 31% dự toán giao; chi chuyển 

giao ngân sách 46,134 tỷ đồng, trong đó chi bổ sung cân đối ngân sách xã 38,709 

tỷ đồng, bằng 41% dự toán giao, chi bổ sung có mục tiêu ngân sách xã 7,425 tỷ 

đồng. 

- Lĩnh vực đầu tư XDCB: Thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư 03 

dự án thuộc thẩm quyền cấp huyện. Thẩm định và phê duyệt 7 hồ sơ mời thầu/07 

dự án; Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho 01 dự án; Thẩm tra, phê duyệt 

quyết toán 02 công trình, dự án. Thẩm định, trình phê duyệt 05 kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu/05 dự án.  

Phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu cho Cơ quan Kiểm toán Nhà nước 

khu vực II thực hiện kiểm toán lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. 

                                           
1. Trong đó thu từ tiền đất 25,291 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch; thu từ thuế, phí 29,185 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch); bằng 45% kế 

hoạch năm. Trong đó: phí, lệ phí 1,237 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch; lệ phí trước bạ 15,795 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch; thu khác 

ngân sách 1,759 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch; thuế thu nhập cá nhân 10,482 tỷ đồng, bằng 140% kế hoạch; thu ngoài quốc doanh 

8,337 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch; thu tiền sử dụng đất 50,581 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch; thu cấp quyền khai thác khoáng 

sản 12,883 tỷ đồng, bằng 258% kế hoạch; thu tiền thuê đất 1,709 tỷ đồng, bằng 68% kế hoạch; thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp 11 triệu đồng, bằng 7% kế hoạch. 
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- Lĩnh vực chấp thuận chủ trương cho thuê đất: Trong tháng 5 phối hợp 

các sở, ngành cấp tỉnh thẩm định đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 02 dự 

án thuê đất. Lũy kế 5 tháng đầu năm, thực hiện thẩm định 02 dự án đề xuất chủ 

trương đầu tư mới, đề xuất điều chỉnh 02 dự án và phối hợp giới thiệu địa điểm 

khảo sát, nghiên cứu thực hiện dự án cho 02 nhà đầu tư. Kết quả đã được UBND 

tỉnh chấp thuận chủ trương khảo sát, nghiên cứu đối với 01 dự án (nhà máy điện 

gió tại xã Kỳ Xuân, Kỳ Phú với tổng mức đầu tư dự kiến 22.161 tỷ đồng); nhà 

máy điện sinh khối đang trong quá trình thẩm định trình phê duyệt. 

- Về thành lập và PTKT tập thể: Trong tháng 5 cấp đăng ký mới 30 hộ kinh 

doanh; lũy kế 5 tháng đầu năm cấp giấy phép ĐKKD cho 298 hộ cá thể; lũy kế 

đến nay có 3.819 hộ cá thể ĐKKD, 85 HTX. 

- Quản lý giá, tài sản công: Hướng dẫn, phối hợp các đơn vị thực hiện mua 

sắm xe ô tô phục vụ công tác tại Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-

UBND huyện; trình UBND tỉnh cấp kinh phí thực hiện mua sắm.  Triển khai các 

đơn vị xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất; tổng hợp trình phương án 

tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà đất của huyện Kỳ Anh gửi Sở Tài chính thẩm định, 

trình UBND tỉnh phê duyệt.  

1.5. Lĩnh vực tài nguyên môi trường, GPMB  

- Trình UBND tỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022. 

- Giao đất, đấu giá QSD đất: Tổ chức đấu giá 02 lô đất với diện tích 481,8 

m
2
, số tiền 2,536 tỷ đồng; đến nay còn 01 lô chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính; 

Tiếp nhận 12 hồ giao đất xã Kỳ Phú, hiện nay đang dự thảo các Văn bản để trình 

UBND huyện Quyết định giao đất. 

- Công nhận lại diện tích đất ở trước ngày 18/12/1980: Tiếp nhận 125 hồ 

sơ, công nhận 08 hồ sơ; Lũy kế đến nay đã tiếp nhận 901 hồ sơ, đã công nhận 83 

hồ sơ và đang hoàn thiện 403 hồ sơ để trình UBND huyện công nhận. 

- Công tác Môi trường: Hướng dẫn thực hiện các nội dung về lĩnh vực môi 

trường trong khu dân cư, tổ chức thực hiện hưởng ứng Ngày đa dạng sinh học, 

phê duyệt kế hoạch hỗ trợ thực hiện Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải 

sinh hoạt năm 2022. 

- Công tác xây dựng giá đất: Hoàn thiện và trình thẩm định giá cụ thể vùng 

quy hoạch khu dân cư thôn Phú Lợi, xã Kỳ Phú; Hoàn thiện góp ý và trình các sở 

ngành cho ý kiến bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất. 

- Giải quyết đơn thư, KNTC: Phối hợp với UBND xã Kỳ Giang, Văn 

phòng ĐK đất đai chi nhánh Kỳ Anh tiến hành đo đạc thửa đất của hộ ông Hoàng 

Văn Sang - Bùi Đức Cường, hiện nay đang hoàn thiện hồ sơ cấp GCN QSD đất 

cho ông Bùi Đức Cường. 

- Về giải quyết các tồn đọng: Thực hiện các nội dung vướng mắc liên quan 

đến dự án đường Cao tốc; các tồn đọng theo Kế hoạch 2057/KH-UBND của 

UBND huyện. 

* Giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc – Nam (đoạn qua huyện 

Kỳ Anh): Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn huyện được chia làm 2 

đoạn: Đoạn Hàm Nghị - Vũng Áng: Đã nhận mốc GPMB đoạn qua xã Kỳ Phong, 

Kỳ Trung, Kỳ Văn và Kỳ Tân với chiều dài 20,44km; Hoàn thiện trích lục bản đồ 
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phục vụ GPMB (đoạn qua xã Kỳ Phong). Đoạn Hàm Nghị - Vũng Áng: Nhận 

mốc GPMB đoạn qua xã Kỳ Tân và Kỳ Lạc 3,87/3,87 km; Tổ chức kiểm đếm số 

lượng đất đai, tài sản của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng đoạn Kỳ 

Tân 0,77km: 37/38 hộ, đoạn Kỳ Lạc 1,1/3,1 km: 12/55 hộ. 

- Có 80 hộ gia đình, cá nhân ở 05 xã vẫn thực hiện chuyển mục đích sử 

dụng đất trái phép; xây dựng công trình vượt diện tích đất ở; xây dựng sau khi có 

văn bản của UBND tỉnh; xây dựng vi phạm hành lang công trình giao thông với 

mục đích nhằm chờ đền bù từ Dự án. Đến nay với sự vào cuộc cả hệ thống chính 

trị từ huyện đến cơ sở đã tuyên truyền, vận động 44 hộ đã tháo dỡ công trình, di 

dời toàn bộ cây cối ra khỏi phạm vi dự án, 36 hộ chưa chấp hành, cụ thể: 

+ Xã Kỳ Phong có 31 hộ vị phạm, hiện này có 07 hộ đã tự tháo dỡ, còn lại 

24 hộ chưa chấp hành;  

+ Xã Kỳ Trung có 36 hộ vị phạm, hiện nay có 24 hộ đã tự tháo dỡ, còn lại 

12 hộ chưa chấp hành;  

+ Xã Kỳ Văn có 03 hộ vị phạm, hiện này các hộ đã tự tháo dỡ; xã Kỳ Tân 

có 03 hộ vị phạm, hiện này các hộ đã tự tháo dỡ; xã Kỳ Lạc có 07 hộ vị phạm, 

hiện này các hộ đã tự tháo dỡ. 

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

2.1. Văn hóa - Thông tin: Hướng dẫn các xã và đơn vị thực hiện tốt công 

tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm Ngày lễ lớn của đất nước như: Tuyên 

truyền về phòng chống đuối nước ở trẻ em, Tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn 

tỉnh năm 2022, công tác phòng cháy, chữa cháy mùa nắng nóng,.....Tổ chức thành 

công Lễ khai mạc đại hội TDTT huyện lần thứ IX năm 2022. Phối hợp với VNPT 

Hà Tĩnh tổ chức tập huấn về chuyển đổi số tại xã Kỳ Châu. Ban hành các văn bản 

tổ chức Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc” và hát ru như: Bộ câu hỏi, 

Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi, Ban giám khảo, ban thư ký, tổ giúp 

việc,... 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 lĩnh vực văn hóa. 

2.2. Giáo dục đào tạo: Kiểm tra học kỳ II và hoàn thành chương trình năm 

học 2021-2022 đúng kế hoạch. Các trường tổng kết năm học 2021-2022, bàn giao 

học sinh nghỉ hè cho địa phương quản lý. Tổ chức vinh danh giáo viên học sinh 

đạt thành tích xuất sắc năm học 2021- 2022: gồm  24 giáo viên bồi dưỡng học 

sinh giỏi, 72 học sinh đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi, Sáng tạo KHKT cấp 

tỉnh. Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ 13 và lựa chọn 

các sản phẩm dự thi cấp tỉnh. Phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS. 

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023. 

2.3.Y tế:  Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19; Chuẩn 

bị đầy đủ cơ sở vật chất, nguồn nhân lực sẵn sàng để đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch. Thực hiện tốt công tác tiêm chủng phòng Covid 19 theo kế hoạch Sở 

Y tế kết quả đã tiêm 27 đợt cho đối tượng 18 tuổi trở lên tiêm nhắc lại 35.958;  

đối tượng trẻ em đã tiêm 8 đợt mũi 1 đạt 4.272 mũi. Phối hợp với các phòng, ban, 

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

nghành các cấp tăng cường kiểm tra các cơ sở Y, Dược ngoài công lập trên địa 

bàn, cơ bản các cơ sở chấp hành tốt theo quy định, việc kinh doanh buôn bán các 
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mặt hàng liên quan đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn được cơ sở chú 

trọng không có việc găm hàng đầu cơ.  

2.4. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, các chính sách an sinh xã hội:  

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

độ chính sách cho 2.819 người, số tiền 5,5 tỷ đồng; Lũy kế 5 tháng đầu năm chi 

trả tổng số tiền 28 tỷ đồng. Trình phê duyệt đối tượng người có công đủ điều kiện 

điều dưỡng năm 2022 gồm 934 người, bao gồm 200 đối tượng điều dưỡng tập 

trung tại Trung tâm điều dưỡng NCC - BTXH tỉnh và 743 đối tượng người có 

công điều dưỡng tại nhà đối với các đối tượng NCC điều dưỡng luân phiên 1 năm 

1 lần và 2 năm một lần. Phối hợp Sở Lao động TBXH, Quỹ Thiện Tâm tổ chức 

trao tặng 32 quà cho đối tượng thương, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 

81% với số tiền 480 triệu đồng.  

- Lĩnh vực Bảo trợ xã hội và giảm nghèo: Thực hiện chi trả trợ giúp xã hội 

đối với 4833 đối tượng với số tiền 2,4 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 5/2022 có 

tổng: 507 hồ sơ BTXH đã giải quyết. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính 

sách giảm nghèo tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022
2
 . 

- Công tác trẻ em bình đẳng giới: Phối hợp Trung tâm CTXH QBTTE tổ 

chức khám sang lọc cho 50 cháu có biểu hiện mắc các bệnh về tim, hỡ vòm môi 

tại Trung tâm Y tế huyện; phối hợp với bệnh viện E đã tổ chức khám sàng lọc 

cho 83 cháu nhỏ, Qua khám có 17 cháu được chỉ định mổ (8 cháu bị tim, 7 cháu 

sứt môi, hở vòm và 2 cháu hệ vận động). Rà soát và lập danh sách học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đề nghị nhận học bổng IC gửi Qũy bảo trợ trẻ 

em: Toàn huyện có 405 cháu học sinh từ lớp 2 đến lớp 4. Tổ chức tháng hành 

động vì trẻ em năm 2022 và tập huấn truyền thông Phòng chống tai nạn thương 

tích, tệ nạn xã hội, đuối nước trẻ em năm 2022. 

- Hỗ trợ xây dựng nhà ở: Phối hợp với Ngân hàng BIDV Giải ngân 04 tỷ 

đồng (50% số vốn) cho 100 nhà đã khởi công. Tính đến nay toàn huyện đã khởi 

công xây dựng 200 hộ, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.  

3. Cải cách hành chính, tư pháp 

3.1. Lĩnh vực nội vụ, cải cách hành chính 

- Công tác cán bộ: Ban hành các Quyết định: Bổ nhiệm lại 10 cán bộ quản 

lý trường học; Bổ nhiệm và giao phụ trách Trường Mầm non Kỳ Phú; Giao phụ 

trách Trường Mầm non Kỳ Tây; Điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Kỳ Thọ; Bổ nhiệm chức danh Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 

quân sự xã Kỳ Tân, Kỳ Văn; Thi hành kỷ luật 04 công chức cấp xã, 01 đồng chí 

chủ tịch UBND xã; Tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Văn Lưu, công chức 

Tài chính - Kế toán xã Kỳ Phong; Thôi đình chỉ công tác điều hành đối với ông 

                                           
2 . Hỗ trợ về y tế: Rà soát, làm thủ tục cấp 41.837 thẻ bảo hiểm y tế, với số tiền 17.603 triệu đồng (gồm: 1.635 BHYT người nghèo:  Số tiền  

546 triệu đồng; 2.822 BHYT cận nghèo: Số tiền 945 triệu đồng; BTXH 3.860: Số tiền 1.286 triệu đồng; 33.520 thẻ BHYT hộ có mức sống 

trung bình: Số tiền 14.826 triệu đồng đảm bảo cho các đối tượng được khám và điều trị theo quy định. Hỗ trợ về tín dụng: Tổng số hộ nghèo, 
hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi trong đó 5 tháng đầu năm 2022 (đến 22/5/2022): 1.318 hộ, số tiền 92.000 triệu 

đồng, trong đó: Cho vay hộ nghèo, cận nghèo 176 hộ (58 hộ nghèo, số tiền 4.120 triệu đồng; 118 hộ cận nghèo 8.580 triệu đồng) ; cho vay 

XKLĐ đối với 0 lao động, số tiền 0 triệu đồng; cho vay học sinh, sinh viên 7 người, số tiền 452,5 triệu đồng; cho vay đối với hộ gia đình 

SXKD tại vùng khó khăn 0 hộ, số 0 triệu đồng; cho vay nước sạch vệ sinh môi trường 1.122 hộ, số tiền 22.160 triệu đồng. 
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Phan Hoàng Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kỳ Lạc; Biệt phái công chức 

cấp xã đối với ông Đoàn Văn Dũng, công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây 

dựng và Môi trường xã Kỳ Thượng đến nhận công tác và đảm nhận chức danh 

công chức Địa chính – Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường tại Ủy ban nhân 

dân xã Kỳ Lạc. 

- Công tác tổ chức bộ máy: Ban hành các văn bản góp ý theo văn bản của 

Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ban hành Quyết định tạm thời quy định bổ sung một số 

chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu và tổ chức của Ban QLDA đầu tư xây 

dựng huyện; Ban hành QĐ điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ của Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Về công tác khen thưởng: Xem xét, khen thưởng: Đối với giáo viên, học 

sinh có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022; khen thưởng các cá nhân, tập thể 

có thành tích xuất sắc trong phong trào thể dục thể thao. Ban hành quyết định 

công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện cho ngành Giáo dục và Đào tạo năm 

2021-2022. Trình xin ý kiến các thành viên Hội đồng về Quyết định ban hành 

Quy chế TĐKT và Quy chế hoạt động của Hội đồng TĐKT. 

- Về công tác CCHC: Tổ chức tập huấn ISO cho đội ngũ lãnh đạo, công 

chức các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã và các đơn vị, 

trường học xây dựng ISO mới năm 2022; Tiến hành kiểm tra CCHC tại 04 xã: 

Kỳ Văn, Kỳ Hải, Kỳ Giang, Kỳ Tiến, qua kiểm tra đã chỉ ra được những ưu điểm 

và những tồn tại, hạn chế xã cần khắc phục. 

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

* Tư pháp: 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 5/2022. Chỉ đạo và phối hợp với các ngành, các xã 

thực hiện 450 lượt phát sóng tuyên truyền pháp luật trên hệ thống loa truyền 

thanh cơ sở ở các xã, thôn xóm.  

Tổ chức thành công cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về lao động và 

bảo hiểm xã hội” trong đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn toàn 

huyện. Qua 2 tuần thi, toàn huyện có 8602 lượt đoàn viên tham gia cuộc thi. Ban 

Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Quyết định công nhận kết quả và trao giải cho 22 

cá nhân, trao giấy chứng nhận cho 03 tập thể có số lượng đoàn viên công đoàn 

tham gia đông và trả lời đúng các câu hỏi. Có thể thấy Cuộc thi trực tuyến “Tìm 

hiểu pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội” đã thực sự lan tỏa, thu hút sự 

quan tâm và tham gia hưởng ứng của đông đảo đoàn viên công đoàn, người lao 

động trên địa bàn huyện. 

- Công tác tư vấn pháp luật: Thực hiện 30 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. Tổ chức 01 cuộc tập huấn Hòa giải cơ sở cho Công chức Tư pháp - Hộ 

tịch và Tổ trưởng các tổ hòa giải ở 20 xã. Góp ý 03 văn bản quy phạm pháp luật 

của UBND cấp huyện. 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.  

+ Trực tiếp và hướng dẫn các xã thực hiện đăng ký khai sinh 216 trường 

hợp; kết hôn 64 trường hợp; khai tử 57 trường hợp; cấp giấy xác nhận tình trạng 
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hôn nhân 133 trường hợp; đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch 20 trường hợp.  

Thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện ký ban hành 02 Quyết định XPVPHC 

trong lĩnh vực an ninh trật tự, với số tiền phạt 48.000.000 đ. Theo dõi, tổng hợp 

kết quả XLVPHC tháng 5/2022 trên địa bàn toàn huyện: đã xử phạt đối với 10 

đối tượng trong các lĩnh vực xây dựng, tài nguyên khoáng sản, sử dụng trái phép 

chất ma túy với số tiền phạt 17.500.000đ 

* Công tác thanh tra: Tiếp tục thanh tra kinh tế xã hội tại xã Kỳ Khang; 

xây dựng phương án xử lý đất trái thẩm quyền ở các xã nhằm thực hiện có hiệu 

quả các Kết luận thanh tra ban hành. Đôn đốc các xã thực hiện các kết luận thanh 

tra cấp đất, giao đất, thuê đất trái thẩm quyền. Ban hành văn bản chỉ đạo các xã 

tiếp tục rà soát các trường hợp cấp đất, cho thuê đất sai thẩm quyền trên địa bàn. 

* Công tác giải quyết đơn thư: Tổ chức tiếp công dân 17 cuộc. Trong đó 

tiếp thường xuyên 15 cuộc (có 01 đoàn đông người), tiếp định kỳ theo 02 cuộc; 

ngoài ra tổ chức 01 cuộc làm việc rà soát giải quyết đơn thư tồn đọng; tiếp nhận 

06 đơn, thuộc thẩm quyền cấp xã 05 đơn, cấp huyện 01 đơn; Đã ban hành văn 

bản giao, chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và đang trong 

thời hạn xử lý giải quyết. Tổ chức làm việc với người đại diện đơn khiếu nại của 

ông Trần Trung Dũng (Hà Nội) về kết quả xác minh. Đôn đốc phòng TNMT 

kiểm tra, tham mưu phương án giải quyết đơn kiến nghị của ông Đặng Văn 

Khương, Kỳ Hoa. 

* Công tác phòng, chống tham nhũng: Rà soát, báo cáo kết quả đánh giá 

công tác phòng chống tham nhũng năm 2021; ban hành xây dựng kế hoạch chỉ 

đạo thực hiện công tác PCTN trên địa bàn. 

4. Quốc phòng - An ninh 

- Đón và làm việc với Đoàn kiểm tra Bí mật nhà nước của Công an tỉnh; 

sau kiểm tra đã ban hành văn bản hướng dẫn, chấn chỉnh khắc phục những tồn 

tại, hạn chế đã được chỉ ra trong kết luận của Đoàn kiểm tra. 

 Trong tháng 5/2022, 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, nổi lên là tình hình liên quan đến tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ, 

GPMB Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn huyện; việc đo đạc, 

cắm mốc, bàn giao thực địa tại xã Kỳ Giang. 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. Phát 

hiện, bắt giữ 05 vụ, 09 đối tượng vi phạm pháp luật; thu giữ tài sản có giá trị 9,1 

triệu đồng. Khởi tố: 05 vụ - 05 bị can. Kết thúc điều tra chuyển VKSND huyện  

đề nghị truy tố 02 vụ - 02 bị can. Tăng cường lực lượng, phương tiện thực hiện có 

hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT, TTCC. Trong tháng 5/2022, không xảy ra 

tai nạn giao thông trên địa bàn; giảm trên cả 03 tiêu chí, về cả số vụ (0/2), số 

người chết (0/2) và số người bị thương (0/1) so với cùng kỳ năm 2021. Thi hành 

54 quyết định xử lý vi phạm hành chính, thu nộp KBNN với số tiền 115,5 triệu 

đồng. Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy; không xảy ra các vụ 

cháy, nổ trên địa bàn. 

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ 
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1. Có 08/62 nhiệm vụ chưa thực hiện, còn tồn đọng theo Thông báo kết 

luận số 152/TB-UBND của UBND huyện. 

- Tiếp tục hoàn thành hồ sơ, quy trình, trình tự thủ tục giải ngân hỗ trợ 

chính sách của Nghị quyết 123 HĐND tỉnh đối với các nội dung Hạ tầng lâm 

nghiệp. 

- Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện Hồ sơ đề xuất khu vực đô thị Kỳ 

Đồng (theo kết quả thẩm định). 

- Tham mưu xây dựng Đề án "Thu hút đầu tư trên địa bàn huyện giai đoạn 

2022-2025"; trình UBND huyện; 

- Triển khai thẩm tra quyết toán các đơn vị sử dụng ngân sách huyện và 

ban hành Kế hoạch thẩm định quyết toán ngân sách cấp xã năm 2021.  

- Hoàn thiện phương án Quy hoạch sử dụng đất 2021 - 2030 theo ý kiến 

thẩm định của Hội đồng thẩm định và phân bổ chỉ tiêu của UBND tỉnh; 

- Bổ cứu việc công nhận lại diện tích đất ở trong toàn huyện, thực hiện 

công nhận lại diện tích đất ở trước năm 1980, phấn đấu thẩm định 500 hồ sơ, phê 

duyệt 400 hồ sơ; 

- Hoàn thành thủ tục đấu giá QSD đất tại xã Kỳ Đồng, Kỳ Phú. 

- Ban hành Kết luận thanh tra kinh tế xã hội tại xã Kỳ Khang. Thống nhất 

các phương án xử lý đất trái thẩm quyền và dự thảo kết luận Thanh tra cấp đất 

trái thẩm quyền tại các xã còn lại. 

2. Tiếp độ giải quyết các vụ việc tồn đọng theo Kế hoạch 2057 của UBND 

huyện còn chậm, chưa dứt điểm. 

3. Kết quả thực hiện công nhận lại diện tích đất ở trước năm 1980 đạt thấp 

(công nhận 83 hồ sơ). 

4. Tình trạng cơi nới, xây dựng các công trình, trồng cây lâu năm trên 

phạm vi hướng tuyến dự án Đường cao tốc Bắc – Nam ở một số xã như Kỳ 

Phong, Kỳ Trung, Kỳ Lạc diễn biến phức tạp. 

5. Phong trào xây dựng nông thôn mới có dấu hiệu chững lại; kết quả thực 

hiện các nhiệm vụ theo Khung kế hoạch của các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiến độ còn chậm. 

6. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư ở một số địa phương còn nhiều hạn 

chế; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu chưa được phát huy. 

7. Việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC đã được 

chỉ ra năm 2021 còn chậm, cụ thể: 

- Viếp nhận và giải quyết hồ sơ trên DVC trực tuyến tỷ lệ đạt thấp
3
. Đối 

với các hồ sơ quá hạn phần lớn chưa có thư xin lỗi người dân, chưa in kèm Giấy 

tiếp nhận và phiếu hẹn trả kết quả và phiếu kiểm soát quá trình xử lý hồ sơ. 

                                           
3. Tại các phòng ban, đơn vị cấp huyện: tiếp nhận 3077 hồ sơ (kỳ trước chuyển qua 1008, trực tiếp 1530, liên thông 492, mức 

độ 3: 47), giải quyết đúng hạn tỷ lệ hơn 96% (tổng giải quyết: 2206, đúng hạn 2118, quá hạn 88 hồ sơ). Các xã: tiếp nhận 

10723 hồ sơ (kỳ trước chuyển qua 19, trực tiếp 8875, mức độ 3: 1829); tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt hơn 99%, quá hạn 64 hồ 

sơ. Một số xã tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận và giải quyết qua DVC trực tuyến mức độ 3 còn thấp (Kỳ Thượng 9 hồ sơ, Kỳ 

Lạc 8 hồ sơ, Kỳ Trung 25 hồ sơ, Kỳ Thọ 27 hồ sơ). 
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- Việc giao dự toán thu chi ngân sách vẫn chưa được công khai theo đúng 

quy định; tỷ lệ giải ngân thấp. 

- Công tác chỉ đạo điều hành trên phần mềm HSCV của Lãnh đạo một số 

xã chưa đạt yêu cầu. Lãnh đạo một số xã mặc dù có sử dụng phần mềm HSCV 

nhưng chưa chỉ đạo điều hành trên hệ thống phần mềm.Trang thông tin điện tử 

của một số xã còn nhiều chuyên mục chưa có tin bài.  

- Công tác quản lý, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO; và duy trì hệ 

thống quản lý chất lượng ISO, chưa triển khai thực hiện. Công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo về CCHC ở một số xã vẫn chưa được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6/2022 

1. Về sản xuất nông nghiệp: 

- Tổ chức chỉ đạo sản xuất lúa vụ Hè thu 2022 hoàn thành trước ngày 

10/6/2022. Tập trung chỉ đạo tiêm các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đạt 

chỉ tiêu, kế hoạch; thực hiện tốt công tác giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý dứt 

điểm các ổ dịch; tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, quản lý giết mổ gia súc; 

tiếp tục chỉ đạo các xã rà soát kiện toàn cán bộ thú y theo đúng quy định. 

- Tiếp tục thực hiện xây dựng kênh mương nội đồng; tiếp tục rà soát, cập nhật 

các phương án PCTT; khắc phục các công trình bị hư hỏng trước mùa mưa bão. 

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, ATTP 

nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo triển khai các mô hình chăn nuôi, trồng trọt hợp tác với Tập đoàn 

Quế Lâm. 

- Tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2021, kế hoạch năm 2022. Chỉ đạo 

xây dựng kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng. Chỉ đạo công tác 

BVR-PCCR trên địa bàn các xã có rừng. Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu kết quả 

thực hiện chính sách 6 tháng đầu năm 2022 theo Nghị quyết 105/NQ-HĐND và 

Nghị quyết 51/2021/NQ-HĐND. 

 2. Xây dựng nông thôn mới: 

- Phối hợp với xã Kỳ Châu đi tham quan học tập kinh nghiệm về xây dựng 

xã kiểu mẫu tại các xã đã đạt chuẩn trong tỉnh. Hướng dẫn xã Kỳ Trung chuẩn bị 

tốt các nội dung về xây dựng xã nâng cao để phục vụ làm việc với Thường trực 

Huyện ủy. Rà soát các Khu dân cư kiểu mẫu đăng ký năm 2022 (các xã Kỳ Văn, 

Kỳ Tiến, Kỳ Khang). 

- Tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá đợt 1 đối với xã, thôn đạt chuẩn từ 2021 

trở về trước. Tham gia cùng đoàn nghiệm thu vườn mẫu, Khu dân cư kiểu mẫu, 

mô hình 6 tháng đầu năm. Đôn đốc hướng dẫn các ý tưởng sản phẩm đăng ký xây 

dựng OCOP năm 2022 (xây dựng hồ sơ, các nội dung để đạt chuẩn OCOP trong 

năm 2022). 

- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nội dung, tiêu chí 

xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2023; chỉ đạo xây dựng các xã nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022. 

3. Lĩnh vực quy hoạch, giao thông xây dựng 

- Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện Hồ sơ đề xuất khu vực đô thị Kỳ 

Đồng (theo kết quả thẩm định). Phối hợp với đơn vị tư vấn, UBND các xã hoàn 
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thiện các hồ sơ thủ tục chương trình duy tu bảo dưỡng năm 2022; chương trình 

kiên cố hóa đường GTNT, rãnh thoát nước, phục hồi đường bê tông. 

- Kiểm tra, hướng dẫn, thẩm định lập quy hoạch các khu dân cư trên địa 

bàn (Kỳ Phong, Kỳ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Tiến, Kỳ Đồng, Kỳ Khang, Kỳ Thọ, Kỳ 

Văn, Kỳ Thư, Kỳ Hải, Kỳ Châu); tiếp tục chỉ đạo rà soát điều chỉnh quy hoạch 

chung xây dựng xã (trước mắt tập trung xã Kỳ Hải, Kỳ Tân, Kỳ Trung, Kỳ Tiến, 

Kỳ Phong, Kỳ Xuân, Kỳ Thư). Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch các khu TĐC, 

Nghĩa trang tại các xã Kỳ Phong, Kỳ Văn, KỳTrung, Kỳ Tân. 

- 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 

Lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách: Triển khai thẩm tra quyết toán các 

đơn vị sử dụng ngân sách huyện và thẩm định quyết toán ngân sách cấp xã. 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. 

Lĩnh vực kế hoạch - đầu tư: 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 tháng 7 năm 2021 của Chính 

phủ để trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt. 

5. Tài nguyên Môi trường 

-  Tập trung xử lý các tồn đọng, vướng mắc, đơn thư về đất đai và kết luận 

của Bí thư Huyện ủy. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ công nhận lại diện tích đất ở 

trước năm 1980.  

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ công nhận lại diện tích đất ở trước năm 1980, 

phấn đấu thẩm định 500 hồ sơ, phê duyệt 400 hồ sơ. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ 

cho công chức mới thi tuyển và công chức địa chính; Bổ cứu việc công nhận lại 

diện tích đất ở trong toàn huyện. Hoàn thiện phương án Quy hoạch sử dụng đất 

2021 - 2030 theo ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định và phân bổ chỉ tiêu 

của UBND tỉnh.  Hoàn thiện phương án đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất năm 

2022. Hoàn thành, lấy ý kiến dự thảo Quy định bổ sung quy trình nội bộ liên 

quan đến các thủ tục hành chính về đất đai, trình UBND huyện xem xét ban hành. 

- Tiếp tục tập trung xử lý các tồn tại, vướng mắc trong bồi thường, GPMB 

các dự án đảm bảo tiến độ các dự án như: Rào Trổ, Đường đô thị động lực ở Kỳ 

Châu, đường Tiến - Xuân, đường Đồng - Trung; Triển khai các nội dung liên 

quan về công tác GPMB Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam. 
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6. Giáo dục & Đào tạo: Chỉ đạo, phối hợp với các điểm thi trên địa bàn tổ 

chức tốt Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 đảm bảo an 

toàn, đúng quy chế thi của Bộ GD&ĐT. Tổ chức hội nghị xây dựng trường chuẩn 

quốc gia, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện chương trình GDPT 

2018 năm học 2022 - 2023. Rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên bảo đảm quy định 

về định mức số lượng, chuẩn giáo viên đối với các cấp học cho năm học mới. Tổ 

chức dạy bơi cho học sinh tại Trường Tiểu học Kỳ Bắc, TH Kỳ Xuân, TH Kỳ 

Lâm. Triển khai thực hiện XHH, tài trợ năm học 2022-2023. 

7. Văn hóa - Thông tin: 

 - Tiếp tục tham mưu, hướng dẫn các xã và đơn vị thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm Ngày lễ lớn của đất nước. 

 - Phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình 

hạnh phúc” và Hát ru vòng sơ khảo và vòng chung kết ở huyện. Phối hợp với 

Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng 

ứng dụng CNTT chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp, cán bộ xã năm 

2022. Phối hợp với Sở VHTT&DL kiểm tra đơn vị văn hóa sau 5 năm. 

- Tiếp tục tổ chức một số giải thể thao trong khuôn khổ Đại hội thể dục thể 

thao huyện Kỳ Anh lần thứ IX năm 2022. 

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra thực hiện “Phong trào Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” thực hiện các tiêu chí Xây dụng NTM ở các xã, chú 

trọng các xã đăng ký xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM 

kiểu mẫu. 

- Tập trung xây dựng các chương trình phóng sự, thời sự, tin, bài, file thu 

âm tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới,... trên địa bàn 

huyện. 

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: 

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

bảo trợ xã hội; Đảm bảo việc thực thi chính sách công khai, dân chủ, minh bạch. 

Ban hành kế hoạch và triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 Ngày Thương binh - 

Liệt sĩ (27/7/1047 -27/72022).  

- 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.  

- Phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện và các Tổ thẩm định kiểm tra, đánh 

giá kết quả xây dựng nhà ở đợt 1/2022 báo cáo Thường trực Huyện ủy, UBND 
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huyện và BCĐ xây dựng nhà ở huyện.  Phối hợp với Tổ chức Habitat rà soát nhu 

cầu Dự án Làng Sam Sung số 10 để triển khai sau khi có được phê duyệt của tỉnh. 

Phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức giám sát giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 

theo Kế hoạch số 41/KH-BTV ngày 01/4/2022 của BTV Hội LHPN tỉnh Hà 

Tĩnh. Chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo 

theo đúng quy trình, quy định. 

10. Nội vụ, cải cách hành chính 

- Chủ trì với các đơn vị liên quan hoàn thành dự thảo (lần 1) Đề án tổ chức 

lại và đổi tên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; thực hiện quy trình bổ 

nhiệm, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý cán bộ giáo dục; thực hiện quy 

trình viên chức quản lý ngành y tế.  

- Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế hoạt động của hội đồng 

thi đua khen thưởng huyện; ban hành quy định chức năng nhiệm vụ các phòng 

ban cơ quan UBND huyện. 

- Tổ chức rà soát, xử lý tồn động công tác cán bộ, công chức theo Văn bản 

số 67 ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh; chỉ đạo Đại hội Hội Người mù; tổ chức 

kiểm tra CCHC. 

- Rà soát đề xuất chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng viên chức giáo dục; tổ chức 

thu hồ sơ tuyển dụng công chức cấp huyện năm 2022; thực hiện tốt công tác 

chính sách cán bộ, công chức, viên chức. 

11. Thanh tra: Hoàn thành báo cáo kết quả thanh tra kinh tế xã hội Kỳ 

Khang; tổng hợp các phương án xử lý đất trái thẩm quyền trình Thường trực 

Huyện ủy; Ban hành Quyết định giải quyết đơn khiếu nại ông Lê Anh Toàn; Phối 

hợp với VP Huyện uỷ tổ chức buổi làm việc của Thường trực huyện ủy với người 

đại diện đơn khiếu nại của ông Trần Trung Dũng trước khi ban hành quyết định 

giải quyết; Chuẩn bị phục vụ đoàn kiểm tra PCTN của tỉnh làm việc; 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: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Tổ chức hội nghị tập 

huấn các văn bản pháp luật mới nếu điều kiện phòng chống dịch cho phép. Biên 

soạn, cung cấp từ 07-10 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.  Xây 

dựng và ban hành  kế hoạch tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới 6 

tháng cuối năm .Tiếp tục chỉ đạo các xã tăng cường công tác PBGDPL qua hệ 

thống loa truyền thanh cơ sở đảm bảo chất lượng, hiệu quả.Tiếp tục chỉ đạo, 

hướng dẫn và giúp các xã thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật. Tổ chức thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực 

trên địa bàn không để xảy ra sai sót, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Thực hiện 

hoàn thành cơ bản giai đoạn 4 việc số hóa các dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch gốc. 

Triển khai thực hiện chứng thực điện tử bản sao từ bản chính theo chỉ đạo của 

tỉnh. Tiến hành kiểm tra công tác tư pháp ở một số xã trên địa bàn 

13. 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 
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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; 

- 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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