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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và 05 tháng đầu năm,
nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 5
1. Lĩnh vực kinh tế
1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp
Chỉ đạo các địa phương tập trung chăm sóc và thu hoạch cây trồng vụ
Xuân; triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2022. Đến nay, toàn huyện thu hoạch
1.800/4.691,5 ha lúa, đạt 38,37%; ngô trà sớm giai đoạn chín - thu hoạch, trà
chính vụ 11 lá - trổ cờ, trà xuân hè 3 - 7 lá; lạc giai đoạn phát triển củ.
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm.
Triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022, đến nay
đã tiêm 19.370 liều LMLM trâu bò, đạt 67,3% kế hoạch; 17.559 liều THT trâu bò,
đạt 61% kế hoạch (1); 1.218 liều dịch tả lợn, đạt 7% kế hoạch; 1.188 liều THT lợn,
đạt 7% kế hoạch; 9.722 liều dại chó, đạt 58% kế hoạch; 4.000 liều cúm gia cầm.
Chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện phương án bảo vệ rừng, phòng
chống cháy rừng năm 2022; xây dựng và củng cố lực lượng xung kích phòng
chống thiên tai.
1.2. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Trong tháng, mở rộng 0,95 km nền đường; cứng hóa 0,32 km đường giao
thông, 1,02 km rãnh thoát nước; làm mới 2,65 km hàng rào cứng, trồng mới 6,12
km hàng rào xanh; xây mới 19 công trình vệ sinh tự hoại; xây 38 hố lắng nước
thải sinh hoạt và nước thải công trình chăn nuôi.
Lũy kế đến nay, phát quang, giải tỏa tầm nhìn, vệ sinh mặt đường 96,8 km;
mở rộng 16,5 km nền đường đạt chuẩn; cứng hóa 0,77 km đường GTNT, 8,34 km
rãnh thoát nước; làm mới 40,85 km hàng rào cứng; trồng mới 47,37 km hàng rào
xanh; di dời, làm mới 122 công trình phụ và chuồng trại chăn nuôi; cải tạo 14 nhà
văn hóa thôn; trồng 1.145 cây ăn quả.
05 tháng đầu năm, thành lập 28 doanh nghiệp, giải thể 01 doanh nghiệp; đến
nay, toàn huyện có 89 hợp tác xã, 562 doanh nghiệp (2).

Các địa phương đạt kết quả cao: TT Phố Châu 98%, Sơn Lĩnh 91%, Quang Diệm 88%, Sơn Hàm 88%; các địa
phương đạt kết quả thấp: TT Tây Sơn 25%, Sơn Tiến 50%, Sơn Bằng 51%, Sơn Trường 52%, Sơn Long 54%, Sơn
Phú 57%, Sơn Kim 1: 55%
(2)
Trong đó: Có 383 doanh nghiệp, 38 chi nhánh, 05 văn phòng đăng ký, 69 địa điểm kinh doanh, 51 tạm ngừng kinh
doanh có thời hạn, 16 cảnh báo vi phạm
(1)
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1.3. Giao thông, xây dựng; công nghiệp, thương mại - dịch vụ
Tổ chức lập Quy hoạch Khu dân cư đô thị Nầm (đang hoàn thiện, chỉnh
sửa theo ý kiến thẩm định của các Sở, ngành và thống kê lại hiện trạng sử dụng
đất trong phạm vi dự án); Quy hoạch Khu dân cư Bình Hòa - Giếng Thị, xã An
Hòa Thịnh (các Sở, ngành liên quan đã tổ chức làm việc kiểm tra thực địa, đồng
thời Sở Xây dựng đã có văn bản xin ý kiến của các Sở liên quan theo phương án:
Lập quy hoạch toàn bộ Khu trung tâm xã với diện tích 55ha). Tiếp tục chỉ đạo
các địa phương lập kế hoạch điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng giai đoạn
2021 - 2030.
Tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn. Xử lý tình
trạng lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến Quốc
lộ 8 (68 trường hợp), Quốc lộ 8C (04 trường hợp). Chỉ đạo, hướng dẫn các địa
phương tiến hành đặt tên, gắn biển tên đường giao thông, biển số nhà (Sơn Phú,
Quang Diệm, Kim Hoa, Tân Mỹ Hà, An Hòa Thịnh).
1.4. Tài nguyên - Môi trường
Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2021
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về tập trung, tích tụ ruộng đất phát triển
sản xuất nông nghiệp; tổ chức khảo sát thực địa các khu vực quy hoạch tập trung,
tích tụ ruộng đất tại các xã, thị trấn. Giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan khu
đất Lương Thực cũ tại Tổ dân phố 5, thị trấn Phố Châu (liên quan xử lý đơn thư,
khiếu nại của ông Nguyễn Công Trình).
Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Đề án phân loại và xử lý rác tại nguồn tại
các xã, thị trấn. Kết quả, đến nay, có 227/241 thôn (đạt 94,2%) triển khai thực
hiện Đề án, với 28.500 hộ gia đình (đạt 79%) đăng ký tham gia, trong đó: Cung
cấp 33.850 thùng phân loại rác cho gần 17.000 hộ có nhu cầu, có 10.032 hộ xây
dựng các mô hình ủ phân vi sinh từ rác hữu cơ (hố xây, hố đào và mua thùng
compost). Các địa phương thực hiện tốt: Sơn Lĩnh, Quang Diệm, Sơn Trà, thị trấn
Phố Châu, thị trấn Tây Sơn; một số địa phương triển khai chưa hiệu quả: Sơn
Long, Sơn Lâm, Sơn Giang.
Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án được triển
khai tích cực, quyết liệt.
- Quốc lộ 8A: Đang tập trung GPMB từ Km52 - Km67, hiện nay đã kiểm
đếm xong khối lượng đất đai, tài sản (ảnh hưởng trên 500 hộ). Đã chi trả bàn giao
mặt bằng 6,8km, số còn lại đang công khai phương án bồi thường, làm thủ tục
chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.
- Triển khai công tác GPMB Dự án Trụ sở làm việc Đội tuần tra kiểm soát
giao thông Quốc lộ 8A: Đã tổ chức kiểm đếm 95/100 thửa đất, tổng diện tích 2,4ha.
1.5. Tài chính - Kế hoạch
Thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 24/5/2022 đạt 149,129 tỷ đồng, đạt
114,7% dự toán tỉnh giao, đạt 64,8% dự toán huyện giao; trong đó, thu từ cấp
quyền sử dụng đất đạt 108,557 tỷ đồng, đạt 155,1% dự toán tỉnh giao, đạt 63,9%
dự toán huyện giao; thu từ công trình xây dựng nhà ở tư nhân 542,066 triệu đồng.
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2. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội
2.1. Văn hóa, thông tin, thể thao
Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền. Chỉ đạo 21 xã, thị trấn tổ
chức thành công Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở. Tham gia giải quần vợt cúp
truyền hình Hà Tĩnh năm 2022, kết quả đạt giải Nhất đôi năm nhóm tuổi trên 56
và giải Nhì nội dung đánh đôi lãnh đạo.
2.2. Giáo dục - Đào tạo
Thúc đẩy công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng thư viện
tiên tiến, thư viện xuất sắc ở các trường học. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo khung kế hoạch; chuẩn bị các điều
kiện triển khai chương trình sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 năm học 2022 - 2023.
2.3. Y tế - dân số, gia đình và trẻ em
Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được tập trung chỉ đạo quyết
liệt. Từ ngày 01/01/2022 đến nay, trên địa bàn huyện phát hiện 8.397 ca bệnh
dương tính với SARS-CoV-2. Đến nay, 8.367 bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh,
hiện đang điều trị 30 người. Tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên đã tiêm vắc xin
COVID-19 đến nay đạt 99,75% (trong đó số người dân đã tiêm 1 mũi 79.107, số
người dân đã tiêm 2 mũi 78.212, số người dân đã tiêm 3 mũi 57.922, số người dân
đã tiêm 4 mũi 5.066); thực hiện tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 - 18 tuổi: 9.562 mũi 1
(đạt 99,8%) và 9.556 mũi 2 (đạt 99,6%); tiêm vắc xin cho trẻ từ 6 - 12 tuổi: 3.523
mũi 1, đạt tỷ lệ 45,3%.
Kiểm tra, giám sát các cơ sở hành nghề Y - Dược tư nhân trên địa bàn
huyện. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,85%; tỷ lệ lao động tham
gia BHXH 26,8%; tỷ lệ lao động tham gia BHTN 11,3%.
2.4. Lao động - Thương binh và Xã hội
Trong tháng 5, xét duyệt 80 hồ sơ người có công, 98 hồ sơ đối tượng Bảo
trợ xã hội. Cập nhật dữ liệu hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2021 vào phần mềm
quản lý, đến nay đã cập nhật 17/25 xã (Sơn Châu, Sơn Bình, Sơn Long, Sơn Trà,
Tân Mỹ Hà, Sơn Ninh, An Hòa Thịnh, Sơn Lễ, Sơn Tiến, Kim Hoa, Sơn Bằng,
Sơn Trung, Sơn Phú, Sơn Trường, Sơn Giang, Sơn Lâm, Quang Diệm).
Tổ chức đón nhận và an táng 11 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và các
chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào về Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.
2.5. Nội vụ, thanh tra, tư pháp
Xây dựng phương án điều động, luân chuyển công chức, viên chức lãnh
đạo, quản lý tại các phòng, ban, trung tâm thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Hoạt
động Trung tâm Hành chính công huyện đạt hiệu quả cao; tỷ lệ trả trước hạn và
đúng hạn đạt 100%.
Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật và xử lý
vi phạm hành chính. Công tác tiếp dân được đảm bảo duy trì thường xuyên. Tập
trung chỉ đạo rà soát, xử lý và giải quyết các đơn thư của công dân đảm bảo đúng
trình tự, quy định của pháp luật.
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3. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh
Duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tuần tra, canh gác
khu vực đóng quân, đảm bảo an toàn, thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt.
An ninh biên giới, an ninh xã hội, an ninh văn hóa - tư tưởng và trật tự an
toàn xã hội cơ bản ổn định. Trong tháng 5, xảy ra 01 vụ giết người liên quan đến
người có biểu hiện tâm thần, làm 01 người chết. Phát hiện, bắt giữ 01 vụ - 01 đối
tượng có hành vi khai thác rừng trái pháp luật, thu giữ 0,46m3 gỗ và 01 máy cưa
xăng; 01 vụ - 01 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 07 viên ma túy
tổng hợp và một số tang vật liên quan; 02 vụ - 08 đối tượng có hành vi đánh bạc,
thu giữ 2,15 triệu đồng. Xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông làm chết 02 người; 01 vụ
cháy, thiệt hại tài sản không đáng kể; 04 vụ người có biểu hiện tâm thần có hành
vi xâm phạm về trật tự xã hội. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo
trật tự an toàn giao thông, phát hiện và xử lý 18 trường hợp vi phạm, xử phạt
41,55 triệu đồng, tạm giữ 08 phương tiện các loại.
II. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ
- Công tác quản lý, bảo vệ rừng ở một số địa phương chưa được quan tâm
đúng mức, chưa làm tốt công bảo vệ rừng, còn để một số hộ gia đình sẻ phát rừng
tự nhiên chuyển sang rừng trồng trái quy định.
- Kết quả tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm tại một số địa phương đạt thấp.
- Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, làm giao thông nông thôn, vệ
sinh môi trường ở một số địa phương đang chững lại và chưa duy trì thường xuyên.
- Các vụ việc có hành vi xâm phạm trật tự xã hội do người có biểu hiện tâm
thần có dấu hiệu gia tăng, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự.
III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2022 VÀ
THỜI GIAN TỚI
1. Chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn lúa vụ Xuân và triển khai sản xuất vụ Hè
Thu năm 2022, đưa các giống cây có năng suất, chất lượng, triển khai gieo cấy
đúng lịch, đúng thời vụ đảm bảo thu hoạch an toàn trước mùa mưa lũ. Triển khai
thực hiện các mô hình chăn nuôi lợn, trồng cam và lúa theo hướng hữu cơ (liên
kết với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm). Đề án phát triển các sản phẩm có
lợi thế trên địa bàn huyện.
2. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ; tiếp tục thực hiện tốt
công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm.
3. Tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh việc lấn chiếm, sẻ phát, trồng rừng trái
phép. Tập trung cao công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, triển khai
phương án trực, tuần tra, canh gác tại các vùng trọng điểm trong các đợt nắng
nóng; chủ động phương án huy động lực lượng, phương tiện, dụng cụ chữa cháy.
4. Triển khai nhiệm vụ phòng chống bão lụt năm 2022; chỉ đạo các địa
phương, đơn vị kiểm tra các công trình PCLB, hồ chứa, kịp thời khắc phục sự cố
đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ.
5. Thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh năm 2022; Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
(OCOP).
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6. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương làm đường giao thông nông thôn,
rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng; đặt tên, gắn
biển các tuyến đường theo quy hoạch; thực hiện công tác giải toả hành lang
đường bộ, tập trung tại các đô thị, các trục đường quốc lộ, đường huyện.
7. Hoàn thiện các hồ sơ trình thẩm định phê duyệt hồ sơ mời thầu, lựa chọn
nhà đầu tư dự án Khu dân cư Bắc Phố Châu 2. Đẩy nhanh tiến độ Quy hoạch đô
thị Nầm, điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chung thị trấn Phố Châu. Hoàn thiện
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư đô thị Nầm; lập Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm
và điểm dân cư xã An Hòa Thịnh. Tiếp tục quản lý quy hoạch đô thị, trật tự xây
dựng, cấp GPXD tại các thị trấn; tăng cường thiết lập trật tự quản lý, chỉnh trang
cảnh quan đô thị.
8. Tiếp tục triển khai kế hoạch thu ngân sách. Rà soát các chỉ tiêu thuế, phí;
đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ đấu giá, cấp đất theo kế hoạch năm 2022 đảm bảo
đúng quy trình.
9. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. Xây dựng kế hoạch
thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh Hà Tĩnh về tập trung, tích tụ ruộng đất phát triển sản xuất nông nghiệp; lựa
chọn một số địa phương để triển khai thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ GPMB các
công trình, dự án trên địa bàn (Quốc lộ 8A, Dự án công trình điện, đường Hồ Hảo,
Trụ sở làm việc Đội tuần tra kiểm soát giao thông Quốc lộ 8A…). Tiếp tục thực
hiện Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Thường xuyên kiểm tra, kiểm
soát môi trường tại các cơ sở chăn nuôi. Rà soát cấp đổi GCN, công nhận lại đất ở
trước ngày 18/12/1980.
10. Tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền. Chuẩn bị các nội
dung tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện.
11. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về y tế, nâng cao chất lượng công
tác khám chữa bệnh. Thực hiện hiệu quả các chương trình quốc gia về y tế. Tăng
cường công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt dịch COVID-19, đẩy nhanh tiến
độ tiêm phòng vắc xin cho các đối tượng, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tăng cường
công tác tuyên truyền về nâng cao tỷ lệ BHYT, BHXH, BHTN năm 2022.
12. Chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình, sách giáo khoa lớp 3,
lớp 7 năm học 2022 - 2023. Tổ chức tốt các kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc,
đúng quy chế.
13. Thực hiện quyết liệt các mục tiêu nhiệm vụ CCHC, nâng cao chất lượng
giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh mở rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ
3, 4. Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 tại các đơn vị, xã, thị trấn.
Xây dựng phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2. Hoàn thiện
Đề án sáp nhập Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo với Trung
tâm Y tế huyện. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân
dân huyện khóa XX.
14. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với người có
công, đối tượng chính sách xã hội. Triển khai các hoạt động Tháng hành động trẻ
em năm 2022.
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15. Tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh quốc gia, an
ninh biên giới - trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị. Chuẩn bị tốt các
nội dung, điều kiện để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện đảm bảo an
toàn. Chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của
Nhân dân. Rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng./.
Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Bình Thân

