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Số: 57/BC-UBND 

 

                        Kỳ Anh, ngày 31  tháng 3 năm 2022 
 

BÁO CÁO  

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý I; 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2022 
  

Thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội Quý I/2022 trong điều kiện có thuận 

lợi nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức 

tạp. Tuy vậy, được sự chỉ đạo của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, của Ban Thường 

vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. 

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đã đạt được 

một số kết quả nhất định như sau: 

 I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1.  Lĩnh vực kinh tế 

1.1. Về sản xuất Nông, Lâm, Ngư nghiệp 

Trồng trọt: Tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai sản xuất vụ Xuân 

2022 đảm bảo lịch thời vụ; Lúa vụ Xuân gieo cấy được 5.644,5/5.644,5 ha, đạt 

100% KH. Chỉ đạo dồn điền, đổi thửa xây dựng vùng sản xuất lúa tập trung quy 

mô 51,8 ha
1
; Thực hiện 06 cánh đồng phá ô thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn, cánh 

đồng lớn trên địa bàn 06 xã Kỳ Phong, Kỳ Đồng, Kỳ Xuân, Kỳ Thư, Kỳ Hải với 

tổng diện tích 65,19 ha. Đến nay, bà con đã hoàn thành dắm tỉa, bón thúc lần 1, 

lúa sinh trưởng khá tốt. Các cây trồng cạn: Diện tích Lạc gieo trỉa được đạt 

84,4%KH; Ngô gieo trỉa đạt 86,5%KH; rau các loại trồng được đạt 93,8% KH; 

Sắn trồng đạt 80,8% kế hoạch ...kết nối liên kết sản xuất và tiêu thụ ngô sinh khối 

giữa người dân và Công ty CP Diên Hồng Hà Tĩnh, diện tích gần 60 ha. 

Hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng. Đã xuất 

hiện bệnh đạo ôn lá lúa phát sinh từ đầu tháng 3 tại 06 xã
2
; gây hại 11,1 ha (trong 

đó 0,9 ha nhiễm nặng)
3
; Đã phun phòng trừ cho 621 ha trên toàn huyện. 

Chăn nuôi: Tổng đàn vật nuôi hiện nay trên địa bàn: Đàn trâu, bò có 

18.933 con; đàn gà 403.303 con, đàn vịt 81.641 con. Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ 

các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh, phòng chống đói rét cho gia súc, gia 

cầm, trước, trong và sau tết; dịch LMLM trâu bò xảy ra tại xã Kỳ Bắc
4
, thôn 

Xuân Hà xã Lâm Hợp. Thực hiện tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, 

gia cầm: Vắc xin trâu bò đạt 31,5%; vắc xin Dại chó đạt 39,5%. 

Thủy sản: Sản lượng khai thác ước đạt 380 tấn, lũy kế đạt 570 tấn.  Phối 

hợp Chi cục Thủy sản lấy mẫu giám sát môi trường trước vụ nuôi; Tập huấn kỹ 

thuật nuôi trồng và phòng chống dịch bệnh trước vụ nuôi; triển khai kế hoạch 

nuôi trồng thủy sản năm 2022. Tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn, kiểm tra, 

chỉ đạo cải tạo ao hồ trước vụ nuôi Xuân Hè tại các xã Kỳ Hải, Kỳ Thư, Kỳ Thọ 

                                           
1. Sản xuất 02 giống lúa BQ, ND 502 đến nay sinh trưởng phát triển tốt 
2. Tại các xã Kỳ Văn, Kỳ Giang, Kỳ Tiến, Kỳ Thọ, Kỳ Phú, Kỳ Thư, Kỳ Châu, Kỳ Đồng, Kỳ Phòng 
3. Trên các giống lúa HT1, VTNA2, RVT, Thiên ưu 8, Khang dân 18, Khang dân đột biến... 
4. Làm 11 con trâu, bò (09 trâu,02 bò) phát bệnh của 11 hô/ 02 thôn 
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đảm bảo an toàn dịch bệnh. 

Lâm nghiệp: Tổ chức rà soát diện tích đất rừng của Công ty cao su bàn 

giao cho các dự án trên địa bàn huyện. Đến nay thực hiện trồng rừng tập trung 

1700 ha; cây phân tán 242.290 cây trong đó: cây lâm nghiệp 237.500 cây, cây 

bóng mát 4.790 cây.  

1.2. Công tác xây dựng Nông thôn mới 

Chỉ đạo quyết liệt xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Tập trung 

chỉ đạo, hướng dẫn các xã xây dựng kế hoạch, lộ trình chi tiết thực hiện các tiêu 

chí nông thôn mới năm 2022. Xây dựng mới mô hình phát triển sản xuất, hiện 

nay đã thành lập 65 mô hình (02 MH lớn; 19 MH vừa, 44 MH nhỏ). Thành lập 

mới 11 doanh nghiệp. Đã làm mới, nâng cấp 0,48km đường ngõ, xóm; 0,73 km 

đường trục chính nội đồng; Kiên cố hóa 0,664 km kênh mương; Xây dựng 

0,45km hệ thống đường điện đảm bảo yêu cầu; Lắp đặt 2,13 km đường điện 

chiếu sáng. Có 143 vườn mẫu triển khai xây dựng trong quý I; lũy kế đến nay 

1.302 có vườn mẫu triển khai xây dựng, trong đó có 844 vườn mẫu đạt chuẩn; 

144 thôn lập, phê duyệt phương án, dự toán xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, trong 

đó có 107 thôn đạt chuẩn. Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng và hoàn thiện để 

ban hành Khung kế hoạch chi tiết thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới giai 

đoạn 2022 - 2023. 

1.4. Quy hoạch, giao thông, xây dựng:  

Đôn đốc các xã lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã. Kiểm tra 

thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 công trình Trường 

trung cấp nghề Hà Tĩnh cơ sở 3; quy hoạch trụ sở xã Kỳ Trung. Kiểm tra, thống 

nhất việc tài trợ lập Quy hoạch khu dân cư và Thương mại dịch vụ tại thôn Xuân 

Thọ, xã Kỳ Tân. Cho chủ trương điều chỉnh xã Kỳ Phong; thẩm định, phê duyệt 

đề cương nhiệm vụ các xã Kỳ Hải, Kỳ Sơn, Kỳ Tân và Kỳ Tiến. Kiểm tra khối 

lượng các xã đăng ký làm đường GTNT, rảnh thoát nước, phục hồi mặt đường 

năm 2022. Thẩm định 08 công trình các loại. Cấp 18 GPXD; hoàn thành 3 mẫu 

thiết kế nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Phối hợp với các phòng ban liên quan 

kiểm tra, xây dựng giá đất ở, GPMB tại các xã Kỳ Phú, Kỳ Đồng, Kỳ Xuân, mỡ 

rộng trụ sở Công an huyện. Làm việc với Sở GTVT, các đơn vị tư vấn, kiến nghị 

các nội dung liên quan đến dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam nhánh phía Đông 

đoạn qua huyện Kỳ Anh.  

1.5. Công tác Tài chính – Đầu tư  

Tổng thu nội địa trên địa bàn đến ngày 21/3/2022 đạt 58,849 tỷ đồng, bằng 

26% kế hoạch năm
5
; trong đó thu từ tiền đất 13,131 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch; 

thu từ thuế, phí 18,299 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch). Tổng chi ngân sách huyện 

đạt 115,663 tỷ đồng, bằng 17% dự toán giao. 

                                           
5 . Trong đó: phí, lệ phí 829 triệu đồng, đạt 33% kế hoạch; lệ phí trước bạ 8,516 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch; thu khác ngân sách 938 triệu đồng, 

đạt 23% kế hoạch; thuế thu nhập cá nhân 3,879 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch; thu ngoài quốc doanh 5,668 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch; thu 

tiền sử dụng đất 26,261 tỷ đồng, bằng 15% kế hoạch; thu cấp quyền khai thác khoáng sản 12,538 tỷ đồng, bằng 251% kế hoạch; thu tiền thuê 
đất 192 triệu đồng, bằng 8% kế hoạch; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 11 triệu đồng, bằng 7% kế hoạch; hoa lợi công sản 16 triệu đồng, 

bằng 2% kế hoạch. 
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Lĩnh vực đầu tư XDCB: 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. Thực hiện tổng hợp chỉ tiêu kế hoạch làm đường giao 

thông nông thôn, rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi 

măng, hỗ trợ phục hồi nâng cấp mặt đường BTXM năm 2022 trên địa bàn 20 xã. 

 Lĩnh vực thu hút đầu tư: Trong tháng 03 phối hợp các sở, ngành cấp tỉnh 

thẩm định đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư cho 01 dự án thuê đất sản xuất 

kinh doanh tại xã Kỳ Văn (đang trong quá trình thẩm định); giới thiệu địa điểm 

khảo sát, nghiên cứu thực hiện dự án nhà máy điện sinh khối cho 01 nhà đầu tư. 

Lũy kế 3 tháng đầu năm, 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, 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). 

1.6. Lĩnh vực tài nguyên môi trường và giải phóng mặt bằng 

- Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Hoàn thành các hồ sơ đề nghị 

UBND tỉnh, Sở TNMT phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, đến nay 

UBND tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 14/3/2022; trình 

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến, góp ý và trình Sở Tài nguyên và Môi 

trường thẩm định quy hoạch sử dụng đất 2021-2030. Hoàn thành dự thảo kết quả 

thống kê đất đai năm 2022, trình Sở Tài nguyên và môi trường. 

- Công tác Giao đất, đấu giá QSD đất: Tổ chức đấu giá 57 lô đất tại các xã 

Kỳ Sơn, Kỳ Thọ, Kỳ Tân; Phối hợp với xã Kỳ Phú rà soát các tiêu chí giao đất 

cho các hộ gia đình, cá nhân tại xã Kỳ Phú. 

- Công nhận lại diện tích đất ở trước ngày 18/12/1980: Công nhận cho 29 

thửa đất tại xã Kỳ Châu; hoàn thành thẩm định 40 hồ sơ xã Kỳ Hải. 

- Công tác Môi trường: Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường 

trước và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Nước thế giới và Ngày Khí tượng năm 2022, xây dựng khung kế hoạch thực hiện 

Tiêu chí Môi trường huyện nông thôn mới, xây dựng kế hoạch thực hiện thu 

gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; Ban hành kế 

hoạch kiểm tra lĩnh vực tài nguyên và Môi trường năm 2022. 

- Công tác xây dựng giá đất: Thực hiện xây dựng giá cụ thể cho 02 khu 

dân cư Phú Lợi, Kỳ Phú và thôn Đồng Phú, Kỳ Đồng để thực hiện công tác giao 

đất, đấu giá và giá đất phục vụ công tác thu hồi đất tại Vùng Bàu, xã Kỳ Xuân; 

dự án mở rộng trụ sở Công an huyện. 

- Giải phóng mặt bằng: Tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 

các dự án, xử lý nhưng tồn đọng, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bàn giao các dự 

án Rào Trổ, Đường đô thị động lực ở Kỳ Châu, đường Tiến - Xuân, đường Đồng 

- Trung; Thành lập Hội đồng GPMB dự an đường cao tốc Bắc- Nam, xây dựng 

đường găng, kế hoạch triển khai các quy trình thủ tục GPMB dự án. 

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 
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- Văn hóa - Thông tin: Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động trên các 

lĩnh vực
6
; Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền

7
. Phối hợp với các ban ngành 

đoàn thể trên địa bàn huyện tổ chức các cuộc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến 

toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như: 

tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện, Trạm truyền thanh cơ sở; treo 

các khẩu hiệu, panô, áp phích. Đăng hơn 80 tin bài trên công thông tin điện tử, 

49 tin thời sự phát sóng trên Chuyên mục Thời sự Kỳ Anh (Cổng TTĐT huyện); 

04 Trang truyền hình địa phương, 09 tin thời sự phát trên sóng Đài PTTH tỉnh. 

Chỉ đạo thực hiện treo cờ Tổ Quốc, cờ Đảng, cờ Hồng Kỳ dọc theo tuyến Quốc 

lộ 1A, Đường 70 và các trục đường xung quanh Trung tâm Hành chính huyện. Tổ 

chức xây dựng được 450 băng rôn khẩu hiệu, 520 panô, áp phích tuyên truyền 

mừng Đảng, mừng Xuân. 

Chỉ đạo các xã tổ chức các hoạt động VH, VN, TDTT trong điều kiện 

phòng chống dịch covid - 19, theo sự hướng dẫn của sở VHTTDL. Chương trình 

văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, các giải thi đấu thể thao trên địa bàn diễn ra 

và đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đến nay đã có 4/20 

xã tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao. 

- Giáo dục đào tạo: Chỉ đạo tổ chức các hoạt động dạy học trong điều kiện 

dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp. Các trường học tăng cường công tác 

tuyên truyền phòng chống dịch, chuyển trạng thái từ dạy học trực tiếp sang dạy 

học trực tiếp và trực tuyến. Kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh, có 47 em 

đạt giải, trong đó có 02 giải nhất, 11 gải nhì, 18 giải ba, 16 giải khuyến khích, 

được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao. Tổ chức giao ban chuyên môn cụm 

và cấp huyện trong thực hiện chương trình GDPT 2018. Tổ chức thi học sinh giỏi 

cấp huyện lớp 8 các môn Toán, Ngữ văn gồm 134 em dự thi, kết quả: 8 giải nhất, 

14 giải nhì, 25 giải 53 giải KK. Triển khai chấm Sáng kiến kinh nghiệm ngành 

giáo dục, với 362 đề tài. Triển khai các chuyên đề cấp trường, cụm góp ý cho các 

bộ Sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 trong chương trình phổ thông mới.Tập huấn cho 

đội ngũ giáo viên giảng dạy lớp 3, lớp 7 của các môn trong năm học 2022-2023. 

Tiếp tục chỉ đạo các trường ôn tập, hướng nghiệp cho học sinh khối 9 chuẩn bị tốt 

cho tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023. Đề xuất tuyển dụng giáo viên cho 

năm học 2022-2023. 

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

trên địa bàn huyện
8
. 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 23 đợt
9
. 

                                           
6. Kế hoạch Mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022; Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính; Kế hoạch công tác gia đình; Kế 

hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, 

lối sống trong gia đình đến năm 2030,...  

7 . Tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân; Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh thực 

phẩm trong dịp tết; không sử dụng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, tuyên truyền ngày quốc tế Hạnh phúc, tuyên truyền bảo vệ rừng 
và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022 
8 . Theo tinh thần Nghị Quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về việc Quy định tạm thời” Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid -19; Văn bản 1226/UBND - VX1 ngày 18/03/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 73/TB-VPCP về kết luận 
của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ 13 của BCĐ QG phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản chỉ đạo khác của tỉnh. 
9. Kết quả: triển khai tiêm 23 đợt và chiến dịch mùa xuân trong đó: Mũi 1 cho người trên 18 tuổi: 64.310/64.910 đạt 99%; mũi 2: 63.544 đạt 

97,9%; mũi bổ sung: 9. 572 đạt  56%; tiêm nhắc lại: 21.230 đạt 32,7%. Từ 12-18 tuổi: mũi 1: 10.440 tỷ lệ 99,52%;  mũi 2: 11.343 (tỷ lệ 

99,41% bao gồm tiêm trả mũi 2 cho trương nghề) và trẻ em từ 5-11 tuổi theo kế hoạch của Sở Y tế.  

https://hscvka.hatinh.gov.vn/kyanh/vbden.nsf/str/9A385B21A8BB250F472588090014D7A9?OpenDocument
https://hscvka.hatinh.gov.vn/kyanh/vbden.nsf/str/9A385B21A8BB250F472588090014D7A9?OpenDocument
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Tổ chức các đợt kiểm tra ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, mùa lễ hội 

xuân 2022, (tổng số cơ sở được kiểm tra: 313; số cơ sở vi phạm: 1). 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; lũy kế ca mắc Covid -

19 năm 2022: 11.693 ca, điều trị khỏi bệnh 6.144; đang điều trị tại nhà: 5.542, 

điều trị tại bệnh viện 07 ca.  Xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở  Y, Dược 

ngoài công lập trên địa bàn đặc biệt là quan tâm lĩnh vực kinh doanh, buôn bán 

các mặt hàng liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid -19. 

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

 Lĩnh vực Lao động - Việc làm: Phối hợp tổ chức tư vấn việc làm, học 

nghề, XKLĐ tại các xã Kỳ Đồng, Kỳ Khang, Kỳ Sơn; thông báo đến người lao 

động về nhu cầu tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp, tư vấn giới thiệu việc 

làm, học nghề. 

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

độ chính sách cho người có công; tổ chức các Đoàn đi dâng hương, thăm hỏi, 

tặng quà cho các đối tượng người có công, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn 

nhân dịp tết nguyên đán
10

. Tiếp nhận, thẩm định 3 bộ hồ sơ mai táng phí đối với 

đối tượng theo Nghị định số 150/CP trình Sở Lao động - TB&XH xem xét, quyết 

định. Phối hợp Sở Lao động TBXH tổ chức lễ trao tặng quà cho 32 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, giảm nghèo: Thực hiện chi trả trợ giúp xã hội đối 

với 4828 đối tượng với số tiền gần 2,4 tỷ đồng. Phối hợp với Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn trao 40 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thực 

hiện chính sách hỗ trợ Covid -19 đối với trẻ em thành cách ly y tế đợt 3. 

Hỗ trợ xây dựng nhà ở: Ban hành quyết định 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; dự kiến khởi công 

xây dựng 20 -30 hộ vào cuối tháng 3/2022. 

3. Công tác nội chính 

3.1. Lĩnh vực nội vụ, cải cách hành chính 

- Ban hành quyết định, tổ chức công bố trao quyết định tuyển dụng 44 

công chức xã. Tổ chức tuyển dụng 07 chỉ tiêu viên chức các đơn vị sự nghiệp. 

Ban hành Kế hoạch, Thông báo tuyển lao động hợp đồng tại Ban QLDA ĐTXD 

huyện. Ban hành các quyết định nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn 

cho đội ngũ cán bộ công chức. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 

Chỉ thị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính giai đoạn 

2022 – 2025. Ban hành Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế năm 2021 và văn 

bản chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2022. Ban hành 

văn bản bố trí công chức theo vị trí việc làm và đăng ký chỉ tiêu, cơ cấu tuyển 

                                           
10 . Trao tặng quà Chủ tịch nước tận tay các đối tượng chính sách gồm 3.659 suất quà nhân dịp tết Nguyên đán với số tiền 1,12 tỷ đồng; Tiếp 

nhận và bàn giao 1.890 suất quà thắp hương liệt sĩ đến các thân nhân liệt sĩ trên toàn huyện; Chi trả 343 suất quà tiền mặt với số tiền 102,9 
triệu đồng ngân sách tỉnh cho đối tượng thân nhân người có công dịp tết nguyên đán; Tổng hợp số liệu quà xã, xã hội hóa các nguồn hảo tâm 

trao tặng quà cho các đối tượng khó khăn nhân dịp tết nguyên đán với 9.412 suất quà với 3,724 tỷ đồng. 
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dụng công chức năm 2022; Quyết định bổ nhiệm phụ trách kế toán 04 xã Kỳ 

Xuân, Kỳ Khang, Kỳ Hải, Kỳ Châu. Thông báo giao biên chế công chức hành 

chính thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2022. Quyết định thuyên chuyển theo 

Nghị định 59/2019/NĐ-CP đối với 20 công chức cấp xã; Thuyên chuyển nội 

huyện đối với 04 công chức cấp xã. 

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

Tư pháp: Chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ tư pháp. 

Hướng dẫn, lồng ghép tổ chức 50 hội nghị PBGDPL; Tuyên truyền gần 1780 lượt 

qua hệ thống loa truyền thanh xã và các thôn, xóm. Thực hiện tôt công tác hòa 

giải cơ sở, trợ giúp pháp lý. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện xây 

dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đặc biệt là các xã đăng ký đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao trong năm 2022. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện hoàn 

thành số hóa sổ hộ tịch giai đoạn 3 với 27.672 trường hợp; thực hiện số hóa giai 

đoạn 4 theo kế hoạch. Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân 

cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia theo chỉ đạo 

của Bộ Tư pháp; chỉ đạo thực hiện kiểm tra, rà soát, đảm bảo việc đăng ký hộ tịch 

được thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật hộ tịch và cập nhật 

kịp thời trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung; đồng thời rà 

soát, đối chiếu, cập nhật đồng bộ dữ liệu trong Phần mềm đăng ký, quản lý hộ 

tịch điện tử dùng chung theo chỉ đạo của UBND tỉnh
11

. Ban hành 18 Quyết định 

XPVPHC với số tiền phạt 260.250.000Đ; xử phạt đối với 28 đối tượng trong các 

lĩnh vực an ninh trật tự, khoáng sản, y tế, phòng chống dịch, thu 282.900.000đ 

tiền phạt. 

Công tác Thanh tra: Ban hành kế hoạch thanh tra năm 2022; Tiếp tục 

thanh tra kinh tế xã hội tại xã Kỳ Khang; tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo kết 

quả thanh tra. Dự thảo kết luận Thanh tra cấp đất trái thẩm quyền 03 xã: Kỳ Phú, 

Kỳ Đồng, Kỳ Hải. Tìm 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. Ban hành văn bản đôn đốc 

06 xã Kỳ Văn, Kỳ Châu, Kỳ Trung, Kỳ Thọ, Kỳ Giang, Kỳ Tiến thực hiện kết 

luận thanh việc giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền. Đôn đốc các đơn vị, địa 

phương, cá nhân bổ sung bản kê khai tài sản thu nhập. Xây dựng kế hoạch triển 

khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022. 

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư: Đã tiếp 32 lượt với 43 công 

dân; trong đó: Tiếp thường xuyên 27 lượt với 27 công dân; tiếp định kỳ 5 lượt với 

16 công dân. Tiếp nhận 10 đơn; trong đó: thẩm quyền cấp huyện 5 đơn, thẩm 

quyền cấp xã 5 đơn,  đã giải quyết 01 đơn, các đơn thư cơ bản đang trong kỳ hạn 

giải quyết. Kiểm tra thực địa xử lý đơn của ông Đặng Văn Khượng, Kỳ Hoa và 

Hồ Văn Đài, Kỳ Thọ; kiểm tra, xử lý các nội dung đơn của ông Đặng Văn 

Khượng, xã Kỳ Hoa và đơn ông Hồ Văn Đài, xã Kỳ Thọ.  Phối hợp các đơn vị 

tham mưu phương án xử lý đơn ông Trần Trung Dũng (Hà Nội). Ban hành Quyết 

                                           
11. Trực tiếp và hướng dẫn các xã thực hiện đăng ký khai sinh 755 trường hợp; kết hôn 65 trường hợp; khai tử 380 trường hợp; cấp giấy xác 
nhận tình trạng hôn nhân 207 trường hợp; đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch 16 trường hợp; kiểm tra xác minh hộ tịch theo yêu cầu của cơ 

quan có liên quan: 03 trường hợp; tổ chức việc chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký phục vụ kịp thời nhu cầu nhân dân. 
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định giải quyết khiếu nại đơn của ông Lê Anh Toàn, thôn Đồng Tiến, xã Kỳ 

Đồng. Ban hành văn bản xử lý đơn của ông Lê Văn Khánh, xã Lâm Hợp.  

4. Quốc phòng - An ninh 

- Lực lượng vũ trang tổ chức duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực 

ban, trực sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định. Tổ chức tốt các cuộc Hội nghị 

tổng kết công tác QP - AN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; tổng kết 

công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021; triển khai nhiệm vụ 

hiệp đồng giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2022; tổ chức thành công lễ giao 

nhận quân năm 2022 bàn giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Xây dựng kế 

hoạch thực hiện nhiệm vụ QS, QP; kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2022. Chỉ 

đạo, hướng dẫn các xã, đơn vị tự vệ xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ QS, 

QP năm 2022 và tiến hành thông qua, phê duyệt đúng quy định.  

Tình hình an ninh xã hội cơ bản được đảm bảo, không xảy ra các hoạt động 

tụ tập đông người, gây rối ANTT. Lực lượng an ninh đã kịp thời phát hiện, bắt 

giữ 47 vụ, 82 đối tượng vi phạm pháp luật về hình sự, ma túy, kinh tế, môi 

trường... tai nạn giao thông đã được kiềm chế, giảm trên cả 02 tiêu chí, về cả về 

số vụ (0/2), số người chết (0/2) và bằng về số người bị thương (0/0) so với Quý 

I/2021. Phát hiện 10 vụ, 52 đối tượng đánh bạc; 01 vụ, 04 đối tượng sử dụng trái 

phép chất ma túy. Tệ nạn đánh bạc và tệ nạn ma túy có chiều hướng giảm mạnh. 

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa tệ nạn mại dâm hoạt 

động trở lại trên địa bàn. 

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

1. Sau tết Nguyên đán số ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện tăng 

nhanh, nguyên nhân chủ yếu do sự chủ quan, lơ là, tụ tập đông người của người 

dân tại các đám cưới, đám hỏi, liên hoan..., một số ổ dịch chưa được phát hiện 

kịp thời để khoanh vùng dập dịch, một số địa phương không thực hiện đúng và 

đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

2. Giá cả vật tư phân bón, thức ăn gia súc tăng cao gây khó khăn cho người 

dân trong sản xuất vụ xuân năm 2022. Cuối tháng 02, thời tiết có các đợt rét đậm, 

rét hại mạnh nhất trong vụ Đông Xuân 2021-2022, gây bất lợi cho đời sống nhân 

dân cũng sinh trưởng và phát triển của cây trồng, đàn vật nuôi.  

3. Công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương những 

tháng đầu năm thiếu quyết liệt; tiến độ xây dựng khung kế hoạch huyện nông 

thôn mới còn chậm. 

4. Công tác quy hoạch, thực hiện và quản lý quy hoạch các địa phương còn 

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

lần đầu GCNQSD đất kết quả đạt thấp. Việc xử lý các tồn đọng, vướng mắc trong 

công tác GPMB triển khai các dự án trên địa bàn huyện tiến độ còn chậm. 

5. Cải cách hành chính những tháng đầu năm đạt kết quả chưa cao; Tình 

trạng hồ sơ quá hạn vẫn còn diễn ra; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ 

đạo điều hành ở cấp xã còn hạn chế; công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân 

áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính 

chưa được thường xuyên, hiệu quả thấp. 
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6. Công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư, tháo gỡ tồn đọng, vướng 

mắc, giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân mặc dù đã được tập 

trung quyết liệt, nhưng tiến độ vẫn còn chậm. 

7. Hoạt động dạy học gặp nhiều khó khăn do tình hình diễn biến dịch bệnh; 

nhiều giáo viên, học sinh bị nhiễm Covid 19 ảnh hưởng không nhỏ đến công tác 

dạy học trong nhà trường. Công tác xã hội hóa giáo dục kết quả chưa cao. 

8. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức 

tạp, nhất khiếu kiện về đất đai, chính sách xã hội. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4/2022. 

1. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân, nhất là phòng trừ sâu bệnh; gieo 

trồng diện tích cây trồng cạn như lạc, ngô, rau, khoai lang, sắn đảm bảo đạt kế 

hoạch đề ra. Kiểm tra tình hình sâu bệnh hại cây trồng vụ Xuân 2022. Tập trung 

chỉ đạo tiêm các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đạt chỉ tiêu, kế hoạch; Tổ 

chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo cải tạo ao hồ trước vụ nuôi 

Xuân Hè tại các xã Kỳ Hải, Kỳ Thư, Kỳ Thọ đảm bảo an toàn dịch bệnh, hoàn 

thành chỉ tiêu nuôi trồng huyện giao; Rà soát, tổng hợp đăng ký từ nguồn chính 

sách phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới theo Nghị quyết 51 và  

Nghị quyết 44 của HĐND tỉnh, Nghị quyết 105 của HĐND huyện. Tiếp tục chỉ 

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

2. Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nội dung, tiêu chí xây 

dựng huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2023. Trình phê duyệt Quy hoạch vùng 

huyện; hoàn thành điều chỉnh QH chung xây dựng tại 12 xã còn lại; tổ chức công 

bố, cắm mốc và quản lý thực hiện các quy hoạch. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 

các tuyến đường
12

. Tập trung chỉ đạo xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao,  

nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022; 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; xây dựng và nhân rộng các mô hình văn hóa, thể 

thao tiêu biểu, thu hút đông đảo sự tham gia của người dân; ưu tiên nguồn lực đầu 

tư chuẩn hóa một số trục tuyến dân cư. 

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

Đồng (theo kết quả thẩm định). 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. 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 một số khu dân cư trên địa bàn; tiếp tục chỉ 

đạo 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).  

4. 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. Chuẩn bị 

báo cáo phục vụ kiểm toán ngân sách 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 

                                           
12. ĐH.136 (Bắc - Xuân), ĐH140 (Đồng - Khang), ĐH141 (Kỳ Khang). Phối hợp với các Ban QLDA tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự 

án: ĐH137 (Tiến – Xuân), ĐH.139 (Đồng – Trung, đoạn cuối); Phối hợp Ban QLDA dân dụng tỉnh lập thủ tục đầu tư, sớm triển khai các dự án: 

Đường Sơn – Thượng (nguồn BIIG2); đề xuất UBND tỉnh bố trí nguồn triển khai đường ĐH143 (Thọ - Trung). 
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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. 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. Tổ chức kiểm tra các dự án có 

sử dụng đất do UBND huyện chấp thuận chủ trương đầu tư. 

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

của Bí thư Huyện ủy. Trong tâm là xử lý: Trường hợp tranh chấp đất giữa ông 

Nguyễn Đức Hồng và ông Nguyễn Minh Tân (ở xã Kỳ Giang); Trường hợp bà 

Đậu Thị Xuân (ở xã Kỳ Phong); Trường hợp ông Trần Trung Dũng (ở Hà Nội); 

Trường hợp của ông Lê Anh Toàn (ở xã Kỳ Đồng). Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ 

công nhận lại diện tích đất ở trước năm 1980, phấn đấu đạt 500 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 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. Hoàn thiện hồ 

sơ, văn bản trình Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp chuyên đề. 

- 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.  Hoàn thành chương trình năm học 2021-2022; bàn giao chất lượng giáo 

dục giữa các khối lớp, các cấp; Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 3, 7 

chuẩn bị cho năm học 2022-2023. Xây dựng các trường TH Kỳ Châu, THCS 

Lâm Hợp, MN Kỳ Tây đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục thực hiện đề án phát triển 

giáo dục và đào tạo về điều chỉnh quy hoạch, mở rộng diện tích nhà trường còn 

thiếu, xây dựng đề án trường trọng điểm cấp huyện THCS Giang Đồng, Mầm 

non Kỳ Đồng, Tiểu học Kỳ Tiến 

7. 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. Đẩy 

mạnh việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 

xây dựng NTM trên địa bàn. Tổ chức hướng dẫn các xã còn lại tổ chức Đại hội 

TDTT và tiến hành Đại hội TDTT cấp huyện. Xây dựng kế hoạch Khai trương 

mùa Du lịch biển 2022; các giải thể thao của huyện; Xây dựng kế hoạch cuộc thi 

tìm hiểu kiến thức về gia đình. Tổ chức tập huấn về việc Chương trình chuyển 

đổi số và thí điểm mô hình làng xã thông minh trên địa bàn huyện Kỳ Anh giai 

đoạn 2022-2025. 

8. 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 
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bàn.  Xây dựng kế hoạch, triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 

2022. Chỉ đạo các xã hoàn thành tiêu chí 15 (Y tế) trong Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới. 

9. Tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2022; tuyển 

dụng lao động hợp đồng tại Ban QLDA ĐTXD huyện; kiểm tra công tác CCHC 

tại các đơn vị; khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm 2021. 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. Tổ chức tập 

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

tuyến; phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông xây dựng các chuyên đề 

tuyên truyền về cải cách hành chính. 

10. 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. Tổ chức họp Hội đồng PH PBGDPL huyện, ký kết chương trình phổ 

biến GDPL năm 2022 với các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể cấp huyện. Phối hợp 

với tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về lao động và bảo hiểm xã 

hội”. Tổ chức hội nghị tập huấn các văn bản pháp luật mới. 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. Đảm bảo vấn đề an ninh xã hội trong đó tập trung lực lượng chủ động 

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

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

trên địa bàn. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề về 

tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT trên địa bàn. 

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, lực lượng, đơn vị để 

trao đổi thông tin, giải quyết các vụ việc xảy ra kịp thời. Chủ động phòng ngừa, 

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

không để hình thành điểm nóng về ANTT. 

Nơi nhận:                                   
- TTr Huyện uỷ, HĐND huyện; 

- 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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