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BÁO CÁO  

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4; kết quả  

thực hiện thông báo kết luận tại phiên họp UBND huyện quý I/2022 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022 
  

  I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1.  Lĩnh vực kinh tế 

1.1. Về sản xuất Nông, Lâm, Ngư nghiệp 

- Chỉ đạo sản xuất và phòng trừ sâu bệnh hại cho lúa và các cây trồng cạn 

vụ Xuân 2022. Chỉ đạo kiểm tra, theo dõi và phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông 

cho 2.050 ha lúa vụ Xuân. 

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

chống bệnh gia súc, gia cầm; chỉ đạo bao vây ổ dịch bệnh Dịch tả Châu Phi tại xã 

Kỳ Hải. 

- Chỉ đạo công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022, 

kết quả tiêm các loại vắc xin: VDNC đạt 36,1 %; dại chó đạt 69,1%; dịch tả lợn, 

Tụ huyết trùng lợn trang trại đạt 100%, nông hộ đạt 1%; vắc xin H5N1 gia cầm 

đạt 2%. 

- Tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi trồng và phòng chống dịch bệnh trước vụ 

nuôi; chỉ đạo cải tạo ao hồ trước vụ nuôi Xuân Hè và cấp phát 15 tấn hóa chất 

Chlorine để tiêu độc khử trùng hệ thống kênh mương cấp thoát nước, ao chứa 

lắng dùng chung và xử các ổ dịch trước và trong vụ nuôi tôm tại các xã Kỳ Hải, 

Kỳ Thư, Kỳ Thọ. 

- Tổ chức hội nghị tổng kết công tác BVR-PCCR năm 2021, triển khai 

nhiệm vụ năm 2022. 

- Ban hành quyết định cũng cố, kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và TKCN 

huyện và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu PCTT 

cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Xây dựng và phê duyệt Phương án 

ứng phó với bão mạnh và siêu bão năm 2022. 

- Phối hợp Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Hà Tĩnh kiểm tra 

vệ sinh an toàn thực phẩm 4 cơ sở sản xuất trên địa bàn, trong đó 02 cơ sở giò 

chả và 02 cơ sở nước mắm; đã tiến hành xử phạt 1 cơ sở sản xuất kinh doanh giò 

chả vi phạm số tiền xử phạt 2.000.000 đồng. 

- Tổ chức nghiệm thu chính sách Nghị quyết số 105/NQ-HĐND nội dung 

hỗ trợ cánh đồng lớn phá bờ thửa và phân bón, cánh đồng 1 giống lúa tại xã Kỳ 

Phòng, Kỳ Xuân, Kỳ Tiến, Kỳ Đồng, Kỳ Phú, Kỳ Văn, Kỳ Hải, Kỳ Thư. 

1.2. Công tác xây dựng Nông thôn mới 

- Tổng hợp khung kế hoạch tiêu chí huyện NTM theo QĐ 320/QĐ-TTg 

ngày 8/3/2022 trình Ban Thường vụ Huyện ủy góp ý. 
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- Hướng dẫn, đôn đốc 4 xã đăng ký xây xã nâng cao (Kỳ Thư, Kỳ Hải, Kỳ 

Tiến, Kỳ Xuân) hoàn thiện báo cáo, khung kế hoạch, để Thường trực Huyện ủy 

làm việc. 

- Lựa chọn điểm trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP Hà Tĩnh tại nhà 

hàng Hải Âu và chỉ đạo các xã, chủ cơ sở có sản phẩm OCOP đem hàng về trưng 

bày, với 23 sản phẩm có số lượng 515 hộp và 30kg.  

 - Tổ chức rà soát 10 tiêu chí KDC kiểu mẫu tại 4 thôn của xã Kỳ Tân, xã 

Kỳ Phong.  

- Phối hợp Chi cục kiểm tra chất lượng của Sở Nông nghiệp, kiểm tra sản 

phẩm Mật ong rừng Lỳ Lạc sau khi đạt chuẩn OCOP 3 sao. 

- Tham gia cùng xã Kỳ Phú đi học tập kinh nghiệm xây dựng xã nông thôn 

mới kiểu mẫu xã Tượng Sơn huyện Thạch Hà, chỉ đạo các thôn của xã Kỳ Văn đi 

học tập kinh nghiệm xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu 

trong huyện. 

- Tổng hợp kết quả rà soát bổ sung khung kế hoạch của các xã đã đạt chuẩn 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và 7 xã đăng ký xây dựng xã nông thôn 

mới nâng cao năm 2022 theo QĐ số 318 của Chính phủ. 

 1.3. Lĩnh vực kinh tế hạ tầng 

 - Kiểm tra, thống nhất khối lượng giao chỉ tiêu làm đường GTNT, rảnh thoát 

nước, phục hồi mặt đường năm 2022; duy tu định kỳ năm 2022. 

 - Thẩm định, điều chỉnh 12 công trình các loại. Cấp 15 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. 

 - Kiểm tra, cho chủ trương lập quy hoạch các Khu dân cư tại các xã: Kỳ 

Phong, Kỳ Xuân, Kỳ Bắc, Kỳ Tiến, Kỳ Đồng, Kỳ Thọ, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ 

Thư, Kỳ Hải. Đôn đốc các xã lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã giai 

đoạn đến năm 2030. 

- Chỉ đạo các xã Kỳ Phong, Kỳ Văn khảo sát lập báo cáo quy hoạch vùng 

TĐC cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc. 

- Ban hành Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW 

ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển 

khoa học và công nghệ; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09 của 

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về phát triển Khu kinh tế Vũng Áng giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030; tham mưu UBND huyện ban hành trên 

35 văn bản các loại. 

1.4. Công tác Tài chính – Đầu tư  

Tổng thu nội địa trên địa bàn đến ngày 21/4/2022 đạt 84,665 tỷ đồng, bằng 

43% kế hoạch tỉnh giao, 37% kế hoạch huyện giao. Thẩm định, trình phê duyệt 

chủ trương đầu tư 04 dự án thuộc thẩm quyền cấp huyện. Thẩm định, trình phê 

duyệt 01 kế hoạch lựa chọn nhà thầu/01 dự án; giới thiệu địa điểm khảo sát, 

nghiên cứu thực hiện dự án nhà máy điện sinh khối cho 01 nhà đầu tư. Lũy kế 

thực hiện thẩm định 02 dự án đề xuất chủ trương đầu tư (tổng mức đầu tư 12,7 tỷ 

đồng) 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, 
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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). 

1.5. Lĩnh vực tài nguyên môi trường  

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Trình UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và 

Môi trường thẩm định, tham gia ý kiến về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất 

cấp tỉnh; hiện đang chờ thông báo kết quả thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi 

trường để hoàn thiện; rà soát bổ sung danh mục công trình dự án phục vụ Đường 

cao tốc Bắc – Nam 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch 2057/KH-UBND về xử lý tồn đọng về đất 

đai, đã thành lập Tổ giải quyết tồn đọng 1036, ban hành Thông báo phân công 

nhiệm vụ thành viên, đã tiến hành rà soát phân loại lập phương án xử lý tồn đọng 

cấp đất sai thẩm quyền tại các xã Kỳ Xuân, Kỳ Phong; ban hành văn bản hướng 

dẫn xử lý hồ sơ đơn thư tồn đọng của bà Đậu Thị Xuân, xã Kỳ Phong; kiểm tra, 

sao lục hồ sơ, dự thảo báo cáo đơn ông Đặng Văn Khượng. 

- Công tác Giao đất, đấu giá QSD đất: Tổ chức rà soát các tiêu chí giao 

đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại xã Kỳ Phú. Phối hợp với đơn vị tư vấn, 

UBND các xã đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất và bổ sung giá các tuyến đường 

mới. 

- Công nhận lại diện tích đất ở trước ngày 18/12/1980: Công nhận cho 45 

thửa đất tại xã Kỳ Hải, lũy kế đến nay đã tiếp nhận 774 hồ sơ, thẩm định đạt 440 

hồ sơ, đạt 234 hồ sơ, đã phê duyệt 75 hồ sơ. 

 Hoàn thành dự thảo kết quả thống kê đất đai năm 2021, trình Sở Tài 

nguyên và môi trường kiểm tra, thẩm định. Thành lập các tổ công tác của UBND 

huyện xử lý vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng tại các xã thuộc tuyến cao 

tốc Bắc - Nam và xã Kỳ Hải. 

- Công tác Môi trường: Rà soát góp ý đường kế hoạch xây dựng nông thôn 

mới nâng cao của 04 xã Kỳ Hải, Kỳ Tiến, Kỳ Xuân, Kỳ Thư; phối hợp Sở Tài 

nguyên và Môi trường kiểm tra đề xuất các bãi thải cho đường cao tốc  

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

* Văn hóa - Thông tin:  

- Chỉ đạo, 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 các hoạt động 

kỷ niệm 30/4 và 1/5, tuyên truyền Ngày sách Việt Nam 21/4. Xây dựng Kế hoạch 

tổ chức các hoạt động ngày sách Việt Nam 21/4.  

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động Khai trương mùa Du lịch 

biển 2022.   

- Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông tỉnh cũng như VNPT Hà Tĩnh 

tổ chức tập huấn về chuyển đổi số. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Câu lạc bộ 

“Gia đình hạnh phúc” và hát ru, Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi, Thể lệ 

hội thi,... Phối hợp với Văn phòng NTM huyện thành lập đội tuyển tham gia Hội 

thi Tinh hoa ẩm thực ở tỉnh.  

- 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 và thực hiện các công tác chuyên môn 

của Sở Thông tin - Truyền thông và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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* Giáo dục đào tạo:  

Hoàn thành chương trình cốt lõi năm học 2021-2022; ôn tập, kiểm tra cuối 

năm học. Tổ chức cuộc thi học sinh giỏi 6,7,8 với 539 em dự thi, các môn: Văn, 

Toán, Anh lớp 6,7; Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý lớp 8; Kết quả 394 

em đạt giải, 18 giải nhất, 46 giải nhì, 123 giải ba, 207 giải khuyến khích. Tập 

trung cao cho công tác ôn tập cho HS lớp 9. Tổ chức chuyên đề ôn thi tuyển sinh. 

Phê duyệt công nhận các đề tài SKKN cấp huyện ngành GD&ĐT. Tổ chức thi 

điền kinh cấp huyện. Phối hợp với Viettel tập huấn nâng cấp Cổng thông tin điện 

tử cho các trường học. 

* Y tế:  Chỉ đạo triển khai, kiểm soát công tác phòng chống dịch Covid -19 

trên địa bàn huyện. Kiểm soát tốt các loại dịch bệnh khác không để dịch xảy ra 

trên địa bàn. Chỉ đạo các địa phương, các trạm Y tế xã triển khai công tác tiêm 

chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng, đến nay đã tiêm được 25 đợt. 

Tổ chức khai trương hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân tại 

Trung tâm Y tế, chuẩn bị sẵn sàng khu điều trị cho bệnh nhân Covid -19. Tổ chức 

giám sát, phát hiện, hướng dẫn điều trị bệnh nhân Covid -19 tại nhà. Phối hợp 

Bảo Việt Hà Tĩnh, khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng có hoàn cảnh khó 

khăn.  

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

Lĩnh vực Lao động - Việc làm:  Phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà 

Tĩnh, Sàn giao dịch Việc làm Kỳ Anh tổ chức tư vấn việc làm, học nghề, XKLĐ 

tại các xã Kỳ Đồng, Kỳ Khang, Kỳ Sơn. Thực hiện có hiệu quả đầy đủ, kịp thời 

các chế độ chính sách cho người có công, bảo trợ xã hội 

- Tiếp nhận, thẩm định trình Sở LĐTB&XH xem xét, giải quyết 18 bộ hồ 

sơ mai táng phí đối với đối tượng theo Nghị định số 150/CP. Trình phê duyệt đối 

tượng người có công đủ điều kiện điều dưỡng năm 2022 gồm 934 người. 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. 

Khảo sát các công trình ghi công trên địa bàn bị xuống cấp đề nghị Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội cấp kinh phí nâng cấp sửa chữa; kiểm tra, đề xuất tu sửa, 

nâng cấp một số hạ mục Nghĩa trang Liệt sĩ huyện. Giới thiệu tìm kiếm, thăm 

viếng mộ Liệt sĩ 07 hồ sơ; giới thiệu đối tượng người có công đi làm chế độ dụng 

cụ chỉnh hình 02 hồ sơ. Phối hợp rà soát, tổng hợp đề nghị Quỹ Thiện Tâm tặng 

quà cho các đối tượng nhân dịp kỷ niệm Ngày 27/7 đối với 1868 đối tượng 

thương binh, thương binh, bệnh binh, chất độc hóa học hưởng trợ cấp hàng tháng.  

- Rà soát, làm thủ tục cấp 41.440 thẻ bảo hiểm y tế, với số tiền 16.091 triệu 

đồng (gồm: 1.636 BHYT người nghèo: Số tiền  436 triệu đồng; 2.817 BHYT cận 

nghèo: Số tiền 756 triệu đồng; BTXH 3.847: Số tiền 1.027 triệu đồng; 33.140 thẻ 

BHYT hộ có mức sống trung bình: Số tiền 13.863 triệu đồng) đảm bảo cho các 

đối tượng được khám và điều trị theo quy định. 

- Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín 

dụng ưu đãi trong đó 04 tháng đầu năm 2022 (đến 20/4/2022): 1.217 hộ, số tiền 

85.743 triệu đồng. 

- 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 ý tế huyện. Rà soát 
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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. 

 - Phối hợp với Ngân hàng ViecomBank tổ chức khởi công xây dựng nhà ở 

và tiếp nhận tượng trưng 5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà kiên cố cho các đối tượng 

từ nguồn hỗ trợ của Ngân hàng VietcomBank Hà Tĩnh; tiếp nhân 1 tỷ đồng từ 

nguồn hỗ trợ của Công ty cổ phần đầu tư bất động sản TASECO. Phê duyệt danh 

sách xây dựng nhà ở đợt 1 cho 200 hộ, (trong đó: Người có công 31 hộ, hộ nghèo 

124 hộ, hộ cận nghèo 27 hộ, hộ CS BTXH 5 hộ, hộ khó khăn 13 hộ). Tính đến nay 

toàn huyện đã khởi công xây dựng 180 hộ, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.  

3. Công tác nội chính 

3.1. Lĩnh vực nội vụ, cải cách hành chính 

- Ban hành quyết định thành lập các tổ công tác để giải quyết tồn đọng về 

đất đai trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức phỏng vấn tuyển dụng 08 lao động hợp đồng có thời hạn tại Ban 

QLDA đầu tư xây dựng huyện  

- Tổ chức kiểm tra việc bàn giao công việc, hồ sơ sổ sách đối với các xã có 

công chức thuyên chuyển theo Nghị định 59. Kiểm tra việc phân công nhiệm vụ 

và phân công người hướng dẫn tập sự đối với công chức cấp xã mới tuyển dụng. 

- Ban hành văn bản chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế về cải cách 

hành chính năm 2021. Ban hành các Quyết định miễn nhiệm, đồng ý cho thôi 

việc, bổ nhiệm lại theo đúng thẩm quyền quy định. Ban hành văn bản cử 03 cán 

bộ đăng ký đào tạo Cao cấp lý luận chính trị năm 2022. Kiện toàn 20 hội đồng 

giải phóng mặt bằng do thay đổi chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng 

- Ban hành Công văn cho ý kiến danh mục và khung năng lực vị trí việc 

làm trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;  Thông báo kế 

hoạch bố trí số lượng cấp phó phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện 

năm 2022. 

- Hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trưởng phó các 

phòng ban, đơn vị sự ngiệp thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý nhiệm 

kỳ 2021 - 2026, 2026 - 2031. 

- Ban hành Tờ trình và hồ sơ trình Sở Nội vụ, Sở Tài Chính thẩm định về 

giải quyết chế độ cho 01 viên chức ngành giáo dục nghỉ việc hưởng chế độ theo 

Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Nâng lương thường xuyên 

cho 10 viên chức ngành y tế, chuyển tập sự bổ nhiệm vào ngạch đối với 13 viên 

chức ngành y tế. 

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

* Tư pháp:  Xây dựng, cung cấp 07 đề cương tuyên truyền,  phối hợp với 

các ngành, các xã thực hiện 420 lượt phát sóng tuyên truyền pháp luật trên hệ 

thống loa truyền thanh cơ sở ở các xã, thôn xóm. Tổ chức PBGDPL dưới hình 

thức “Phiên tòa giả định” để tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy tại 3 

trường THPT trên địa bàn, thu hút sự tham gia của hơn 4.000 học sinh, giáo viên 

tham dự. 

 - Phối hợp với Liên đoàn Lao động, Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức cuộc 

thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội” trong đoàn 
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viên công đoàn, người lao động trên địa bàn toàn huyện. Thực hiện 25 lượt tư 

vấn, 01 cuộc tập huấn các vấn đề liên quan đến pháp lý gắn với việc thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn khi có yêu cầu của công dân. 

- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn 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. Thực hiện các nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp 

luật, xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định. 

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

Tổng hợp tình hình, tham mưu các 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 theo kế 

hoạch. 

* Công tác giải quyết đơn thư: Tổ chức tiếp công dân 18 cuộc. Trong đó 

tiếp thường xuyên 16 cuộc, tiếp định kỳ theo 02 cuộc; ngoài ra tổ chức 02 cuộc 

làm việc rà soát giải quyết đơn thư. Trong tháng tiếp nhận 02 đơn, các đơn đều 

thuộc thẩm quyền cấp xã,  UBND huyện đã ban hành văn bản giao giải quyết.  

Xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Lê Anh 

Toàn, thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Đồng; Tham mưu phương án xử lý và tổ chức làm 

việc với người đại diện liên quan nội dung đơn khiếu nại của ông Trần Trung 

Dũng (Hà Nội).  

- Công tác phòng, chống tham nhũng: Xây dựng kế hoạch triển khai kế 

hoạch số 60-KH/TU ngày 21/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 

79/KH-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh về công tác phát hiện, xử lý vụ 

việc, vụ án tham nhũng. 

4. Quốc phòng - An ninh 

Trong tháng 4/2022, trên địa bàn huyện tình hình an ninh xã hội không xảy 

ra tình trạng khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp, hình thành điểm nóng về ANTT. 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 03 vụ, 11 đối tượng vi phạm pháp 

luật; thu giữ tài sản có giá trị là 27,02 triệu đồng. Khởi tố: 03 vụ - 04 bị can. Kết 

thúc điều tra chuyển VKSND huyện Kỳ Anh đề nghị truy tố 11 vụ - 35 bị can. 

Tăng cường lực lượng, phương tiện thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo 

TTATGT, TTCC. Trong tháng 4/2022, tai nạn giao thông tăng trên cả 03 tiêu chí, 

về cả số vụ (2/1), số người chết (2/1) và số người bị thương (3/0) so với cùng kỳ 

năm 2021. Không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng 

trên địa bàn. Thi hành 75 quyết định xử lý vi phạm hành chính, thu nộp Kho bạc 

Nhà nước với số tiền 130,2 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 

1. 18/66 nhiệm vụ chưa thực hiện, còn tồn đọng theo Thông báo kết luận 

số 98 và 132 của UBND huyện. 

- Tập trung 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, Chương trình OCOP, KDC kiểu mẫu;  
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- Ban hành quyết định giao chỉ tiêu xây dựng đường giao thông nông thôn, 

rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng và phục hồi hồi mặt đường năm 2022. 

- Hoàn thiện Hồ sơ đề xuất khu vực đô thị Kỳ Đồng 

- Hoàn thành quy hoạch vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 

2050 báo cáo HĐND huyện; 

- Tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư tại xã Kỳ Châu với 

quy mô khoảng 10,0ha (sử dụng kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa) theo văn 

bản số 560/UBND-XD1 ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh. 

- Rà soát tồn đọng về giao đất, giao rừng toàn huyện; các tồn đọng về sử 

dụng đất của Công ty cao su Hà Tĩnh; xử lý hồ sơ cấp GCNQSD đất nông 

nghiệp, lâm nghiệp thuộc khu vực dự án Thanh niên lập nghiệp. 

- Rà soát, đề xuất giải pháp cụ thể xử lý các tồn tại do Quy hoạch dân cư 

liên quan đến đường gom Quốc lộ 12C, Quốc lộ 1A trên địa bàn. 

- Hoàn thiện hồ sơ đề xuất khai thác cát sỏi phục vụ xây dựng nông thôn 

mới tại các xã vùng thượng gửi Sở Tài nguyên và Môi trường;  

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho công chức mới thi tuyển và công chức 

địa chính;  

- Hoàn thành công tác Thống kê diện tích đất đai năm 2021.  

- 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.  

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

- Tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị (theo kế hoạch đợt 1 từ 
26 đến 29/4/2022). 

  - Tập huấn cho Lãnh đạo UBND các xã về chuyên đề dịch vụ công, dịch 

vụ công trực tuyến (hoàn thành trước ngày 15/4/2022);  

- Xây dựng các chuyên đề tuyên truyền về cải cách hành chính. 

- Chỉ đạo xây dựng các trường TH Kỳ Châu, THCS Lâm Hợp, MN Kỳ 

Tây, THCS Kỳ Thượng, MN Kỳ Phong, THCS Thư Thọ… đạt chuẩn quốc gia; 

- 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. Việc bổ cứu việc công nhận lại diện tích đất ở trong toàn huyện, kết quả 

thực hiện công nhận lại diện tích đất ở trước năm 1980 đạt thấp (45 trường hợp) 

4. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính, nhất là thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. 

5. Phong trào xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa quyết 

liệt, hiệu quả chưa rõ nét. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5/2022 

1. Về sản xuất nông nghiệp: 

- Tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng cuối vụ Xuân 2022. 

Chỉ đạo bà con nông dân thu hoạch lúa, cây trồng cạn vụ Xuân trước ngày 

30/5/2022. Tổ chức chỉ đạo đăng ký, cấp phát lúa giống hỗ trợ theo Nghị định 35, 
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62 đảm bảo số lượng, chất lượng phục vụ sản xuất vụ Hè thu 2022 cho bà con 

nông dân toàn huyện.  

- 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. Khảo sát các mô hình chăn nuôi, trồng trọt hợp 

tác với Tập đoàn Quế Lâm. Triển khai đề án sản xuất vụ Hè thu 2022. Tổng kết 

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

PCCR trên địa bàn các xã có rừng.  

2. Xây dựng nông thôn mới: 

- Hoàn thiện và ban hành khung kế hoạch tiêu chí huyện NTM sau khi 

được BTV Huyện ủy góp ý; Ban hành QĐ phân công các phòng ngành phụ trách 

9 tiêu chí huyện NTM. Chỉ đạo xã Kỳ Trung chuẩn bị nội dung để làm việc với 

Thường trực Huyện ủy. Ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát các xã và thôn đã 

đạt chuẩn năm 2021 trở về trước.Tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện phân công 

các thành viên chỉ đạo tiêu chí huyện nông thôn mới. Tổ chức họp triển khai 

chương mỗi xã một SP (OCOP) 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). 

 - Hoàn thành 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; đôn đốc kiểm tra thực hiện. 

- Phối hợp với đơn vị tư vấn, UBND các xã khảo sát, thiết kế đường GTNT 

theo chương trình duy tu bảo dưỡng năm 2022.  

- 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 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). Phối hợp Hội đồng GPMB đường cao tốc, Ban A 

huyện lập quy hoạch các khu TĐC, Nghĩa trang tại các xã Kỳ Phong, Kỳ Văn, Kỳ 

Trung, Kỳ Tân. 

- Thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế- dự toán công trình xây dựng, giao 

thông, các quy hoạch theo thẩm quyền. Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo, kiểm soát thị 

trường, bình ổn giá, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, 

hàng nhái. 

4. Tài chính - Ngân sách 
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 - 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. Báo cáo 

phục vụ kỳ họp chuyên đề HĐND huyện. Đôn đốc việc giải ngân các nguồn vốn, 

đặc biệt nguồn đầu tư công và nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên 

đảm bảo tiến độ, hiệu quả sử dụng nguồn vốn.  

- Tiếp tục triển khai 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. Giao lập báo 

cáo chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công được bổ sung tại nghị quyết của 

HĐND huyện. Quyết toán các dự án hoàn thành, đôn đốc chủ đầu tư quyết toán 

các dự án tồn đọng. Tổ chức kiểm tra các dự án có sử dụng đất do UBND huyện 

chấp thuận chủ trương đầu tư. 

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. 

6. Giáo dục &Đào tạo: Tổ chức kiểm tra học kỳ II và hoàn thành chương 

trình năm học 2021-2022 đúng kế hoạch. Xét tốt nghiệp lớp 9 năm học 2021-

2022, thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023. Tổ chức Cuộc thi sáng tạo 

thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ 13 (2021-2022). Phân luồng học sinh sau khi 

tốt nghiệp THCS. Thực hiện bồi dưỡng giáo viên các cấp, nhất là giáo viên dạy 

lớp 3, 7 và cán bộ quản lý giáo dục phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo 

dục phổ thông 2018. Tổ chức vinh danh cho học sinh, giáo viên đạt thành thành 

tích xuất sắc trong năm học 2021-2022. Phối hợp UBND xã, Đoàn thanh niên bàn 

giao học sinh về địa phương quản lý; Tập trung tuyên truyền, ký cam kết, cắm 

biển cảnh báo về phòng chống đuối nước cho học sinh. Tiếp tục thực hiện Xã hội 

hóa, tài trợ giáo dục đạt kế hoạch năm học 2021-2022. 

7. Văn hóa - Thông tin:  Tiếp tục tham mưu, hướng dẫn UBND các xã, cơ 

quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm ngày lễ 

lớn của đất nước. 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 Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh tổ chức các tập huấn kỹ 

năng ứng dụng CNTT Chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp, cán bộ xã 
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năm 2022. Tổ chức hội thi Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc” và Hát ru. Tiếp tục 

hướng dẫn, chỉ đạo các xã thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng. Chuẩn bị các 

điều kiện tổ chức đại hội TDTT huyện lần thứ 9. 

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. Nội vụ, cải cách hành chính 

- Ban hành các kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi 

Việt Nam năm 2022”; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận 

Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, 

xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.Thưc hiện kịp thời về chế độ chính 

sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

- Tổ chức kiểm tra định kỳ, kiểm tra CCHC năm 2022 theo kế hoạch. Tổ 

chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng trong tháng “ công nhân”; 

- Tổ chức kiểm tra rà soát bổ sung thông tin cán bộ, công chức, viên chức 

vào phần mềm quản lý cán bộ đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn 

huyện. Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tập huấn cho Lãnh đạo UBND các 

xã về chuyên đề dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến.   

10. Thanh tra: Tiếp tục triển khai công tác thanh tra, giải quyết KNTC 

theo khung kế hoạch đã phê duyệt; 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. 

11. Tư pháp: Tổ chức họp Hội đồng PH PBGDPL huyện. Tiếp tục chỉ đạo, 

đôn đốc  thực hiện cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về lao động và bảo 

hiểm xã hội” đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 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. 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. 

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

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

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