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      Số: 53 BC-UBND                                            Kỳ Thư, ngày 17 tháng 6 năm 2022 

  

BÁO CÁO 

 Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6, đăng ký kế hoạch tháng 7 năm 2022 

 

      

TT 
Nội dung công việc 

 triển khai 
Đánh giá kết quả tháng 6 Lũy kế đến 6 Đăng ký KH tháng 7 

Ghi 

chú 

A VỀ KINH TẾ       
  

I Lĩnh vực NN, nông thôn         

1 Trồng trọt         

  

Tình hình sâu bệnh 

Tập trung chỉ đạo bà con nhân dân gieo 

cấy hết diện tích lúa Hè Thu đạt 100%, 

gieo cấy đúng lịch thời vụ. Thường 

xuyên đôn đốc bà con nhân dân  kiểm 

tra để phát hiện sâu bệnh. 

Thường xuyên đôn đốc bà 

con nhân dân  kiểm tra để 

phát hiện sâu bệnh. 

  Thường xuyên đôn đốc 

bà con nhân dân  kiểm tra 

để phát hiện sâu bệnh, 

thông báo nhân dân bắt 

ốc biêu vàng hại lúa   

  

Biện pháp xử lý sâu, bệnh 

Tham mưu thông báo cho UB nhân dân 

xã thông báo cho toàn thể nhân dân biện 

pháp phòng trừ, 

Tham mưu thông báo cho 

UB nhân dân xã thông báo 

cho toàn thể nhân dân biện 

pháp phòng trừ, 

 Tham mưu thông báo 

cho UB nhân dân xã 

thông báo cho toàn thể 

nhân dân biện pháp 

phòng trừ sâu bệnh   

2 Chăn nuôi, thủy sản 
  

   

  

Tình hình dịch bệnh 

 Thường xuyên chỉ đạo các hộ nuôi 

trồng thủy sản kiểm tra dịch bệnh trên 

lĩnh vực NTTS 

 Dịch bệnh đốm trắng đã 

xẩy ra tại các hồ nuôi tôm 

trên địa bàn 

 Tiếp tục chỉ đạo tốt công 

tác phòng chống dịch tại 

các vùng nuôi trồng   

  

Biện pháp phòng trừ dịch 

bệnh 

Cấp phát clorin cho các hộ xử lý tại các 

ao hồ bị dịch  

  Hướng dẫn các hộ nuôi 

trồng thủy sản phòng 

chống dịch bệnh đốm 

trắng   



  Công tác tiêm phòng đinh kỳ 

 Tổ chức tiêm phòng LMLM và tụ 

huyết trùng cho đàn trâu bò 6/6 thôn, 

đạt 80% 

 Tiêm phòng cho đàn gia 

súc, gia cầm, đàn chó, 

LMLM, tụ huyết trùng cho 

đàn trâu bò đợt 1 năm 2022 Không   

  Quản lý buôn bán, giết mỗ      

3 Lâm nghiệp         

  Tình hình xâm hại rừng 
Không Không Không 

  

  Biện pháp xử lý   

   

  

4 Chuyển giao KHKT         

  
Tập huấn 1 

2 1   

  Hướng dẫn 1 2 1   

  Tham quan học hỏi 0 2 1   

5 Thủy lợi nội đồng      

  

Sửa chữa, nạo vét 
Nạo vét  kênh mương nội đồng phục vụ 

công tác tưới tiêu với chiều dài 5.7km 

Nạo vét  kênh mương nội 

đồng phục vụ công tác tưới 

tiêu với chiều dài 44.1 km 

 Nạo vét  kênh mương 

nội đồng phục vụ công 

sản xuất hè thu với chiều 

dài 15km. 

Nghiệm thu tuyến mương 

từ trạm y tế đi Đồng Sác 

thôn Đan Trung   

  Xây dựng mới  Sửa chữa cống bà Hậu thôn Liên Miệu 

 Sửa chữa cống bà Hậu 

thôn Liên Miệu  

Xây dựng tuyến mương 

từ y tế đi đồng sác.   

6 XD vườn mẫu         

  Đăng ký 0 0 0   

  Nghiệm thu 0 0 0   



7 XD KDC kiễu mẫu        

  Đăng ký 0 0 60   

  Nghiệm thu 0 0 0   

8 Xây dựng mô hình      

  Đăng ký 2 2 0   

  Nghiệm thu 2 2 0   

9 XD sản phẩm OCOP      

  Đăng ký 1 1 1   

  Nghiệm thu 0 0 0   

II Lĩnh vực KTHT         

1 Quy hoạch         

a Điều chỉnh, bổ sung 

Hoàn thành việc  Xây dựng hồ sơ xin 

điều chỉnh Quy hoạch NTM về các cần 

điều chính 

Hoàn thành việc Xây dựng 

hồ sơ xin điều chỉnh Quy 

hoạch NTM về các cần điều 

chính 

Điều chỉnh nghĩa trang 

Đồng Quan, Trung tâm 

hành chính xã, làng nghề 

truyền thống tại khu vực 

Cồn Việc Làng, Điều 

chỉnh hệ thống đường 

giao thông   

b QH mới 0 0 1   

  Khu dân cư .... 0 0 0   

  Khu SXKD ...... 0 0 0   

  Mặt bằng ........ 0 0 0   



2 Giao thông, xây dựng         

  

 

Chủ trương đầu tư 

Xây dựng 670m kênh mương từ trạm y 

tế đi đồng sác 

Tu sữa đường liên xã 

1560m2, Nhận 19 tấn xi 

măng, đổ bê tông đường 

ngõ xóm thôn Thanh Hòa 

183m, mở rộng nền đường 

150m vào khu trồng cây 

dược liệu 

 Nhận 69 tấn xi măng  đổ 

đá bây mặt đường 150m 

vào khu trồng cây dược 

liệu. 

  

  

Thiết kế KTKT 0 
 Đường giao thông bê tông 

Cồn Sim 

 

Hoàn thiện hồ sơ báo cáo 

kinh tế kỷ thuật 840m 

đường ngõ xóm xin thẩm 

định   

  

Khởi công, xây dựng 0 

Khởi công xây nhà 2 tầng 

trường cấp 2, Lát gạch sân 

trường cấp 1, làm mới sân 

cổng trường cấp 1-2. 

đổ 657m đường ngõ xóm 

2 thôn Đan Trung 257m 

và Trung Giang 400m   

  

Nghiệm thu 0 
Nghiệm thu 670m kênh 

mương từ trạm y tế đi đồng 

sác. 

Nghiệp thu đường ngõ 

xóm 183m thôn Thanh 

Hòa, 1560m đường liên 

xã tu sữa   

  
Thanh quyết toán 0 

    

  
Cấp phép xây dựng nhà ở 01 

03 01   

3 Công thương 01 03 02   

  Chuyển đổi QL chợ 0 0 0   

  Xây dựng hạ tầng thương mại 

0 0 0 
  

  Quản lý thị trường 

0 0 0 
  

  An toàn điện 

0 0 0 
  

  Tiêu chí nhà ở dân cư 10 10 0   



III Lĩnh vực TCKH      

1 Thu ngân sách 350.000.000 9.980.737.028 350.000.000   

2 Thành lập DN 01 0 01   

3 Thành lập HTX 0 0 0   

4 Kết quả giải ngân XDCB 

 

1.000.000.000 2.100.000.000 500.000.000   

IV Tài nguyên - Môi trường 

 Đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng KTHT, Phòng tài nguyên môi trường điều chỉnh, công bố vùng 

quy hoạch dân cư ở vùng Cửa Mụ thôn Đan Trung. Trong thời gian qua xã đã có văn bản gửi đề xuất 

nhưng đến nay chưa giải quyết 

1 Cấp GCNQSD đất ở (lần đầu) 
01 14 03 

  

2 Cấp GCNQSD đất NN, LN 
02 41 5 

  

3 Cấp đổi GCN đất ở 
3 53 05 

  

4 Cấp đổi GCN đất NN 
2 11 04 

  

5 Công nhận đất trước 1980 6 27 15   

6 

Kiểm tra, xử lý KTKS trái 

phép      

7 

Kiểm tra, xử lý ô nhiễm môi 

trường      

8 

Các biện pháp thực hiện đề án 

Rác thải 32 tấn 198 tấn 30 tấn   

9 

Hồ sơ môi trường cho các cơ 

sở SXKD 0 0 0   

10 

Chỉnh trang nghĩa trang, di 

dời mồ mã 0 0 0   

11 Tăng hộ sử dụng nước sạch 05 19 12   

B VĂN HÓA - XÃ HỘI      



I 

Văn hóa thông tin, tuyên 

truyền      

1 Hoạt động VHTT 

Tham gia giải bóng đá Nhi đồng 

cụm vùng giữa được vào vòng 2 toàn 

huyện; Tham gia hội thi câu lạc bộ “Gia 

đình hạnh phúc” và Hát ru đạt giải 3 

toàn huyện. 

 

UBND xã Kỳ Thư – Công 

ty TNHH xuất nhập khẩu  

Nam sơ Đà Nẵng tổ chức 

giải bóng chuyện đệm 3 

người  chào mừng Đại hội 

thể dục thể thao huyện và 

ngày giải phóng miền nam 

thống nhất đất  nước 30/4. 

Phối hợp với hội Cựu chiến 

binh xã tham gia giải bóng 

chuyền nam Hội cựu chiến 

binh do Hội cựu chiến binh 

huyện Kỳ Anh tổ chức 

Tham gia giải bóng chuyền 

nam Văn phòng các cơ 

quan, đơn vị Đại hội thể 

dục thể thao huyện Kỳ Anh 

lần thứ IX năm 2022. Tham 

gia giải bóng đá Nhi đồng 

cụm vùng giữa được vào 

vòng 2 toàn huyện; Tham 

gia hội thi câu lạc bộ “Gia 

đình hạnh phúc” và Hát ru 

đạt giải 3 toàn huyện. 

Tham gia vào chung kết 

giải bóng đá nhi đồng 

toàn huyện năm 2022. 

 

  



2 Hoạt động tuyên truyền 

Tuyên truyền trực quan: 12 băng 

rôn vượt đường về nội dung tuyên 

truyền  Hội thao huấn luyện dân quân 

năm 2022 và kỷ niệm 65 năm ngày Bác 

Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 – 

15/6/2022) và 15 năm thành lập thành 

phố Hà Tĩnh (28/5/2007 – 28/5/2022) 

. 

 

- Cập nhật các thông tin  

Tuyên truyền về phòng 

chống dịch bệnh Covid 19 

phòng trừ sâu bệnh phá 

hoại lúa và hoa màu kịp 

thời đến nhân dân 

Tổ chức hội thi sưu tầm 

Hát ví O Nhẫn 

 - Tuyên tuyền băng rôn 

khẩu hiệu vượt đường, 

treo cờ đảng, cờ tổ quốc 

ở khuôn viên trú sở 

UBND xã và thông báo 

báo cho toàn thể nhân 

dân treo cờ đảng, cờ tổ 

quốc ngày 27/7. 

  -  Tuyên truyền các chủ 

trương chính sách của 

Đảng, pháp luật nhà 

nước; xây dựng nông 

thôn mới, phòng chống 

dịch. 
  

3 Sử dụng trang TT điện tử. 

Số lượng tin bài được đăng trên Trang 

thông tin điện tử được cập nhật thường 

xuyên, liên tục, các văn bản, chính sách 

mới được đăng tải  kịp thời 

Số lượng tin bài được đăng 

81 bài , các văn bản được 

cập nhật thường xuyên 

Tích cực đăng tải các tin 

bài tuyên truyền về 

phòng chống dịch Covid 

19 và các hoạt động đẩy 

mạnh xây dựng khu dân 

cư NTM nâng cao, các 

hoạt tại địa phương 

  

4 XD thôn văn hóa 
 Đã đăng ký gia đình văn hóa và thôn 

văn hóa năm 2022 

 Đã đăng ký gia đình văn 

hóa và thôn văn hóa năm 

2022   
  

II Giáo dục đào tạo      

1 Hoạt động ngành GD&ĐT 

Tổ chức tổng kết nâm học 2021-2022 

tại 3 cấp học  

Chuẩn bị cơ sở vật chất 

cho năm học 2022-2023   

2 Công tác XHH, tài trợ      



III Công tác dân số, y tế      

1 Kiểm tra ATTP 0 2 0   

2 

Công tác dân số, bảo vệ trẻ 

em      

3 Công tác BHYT 96% 96% 96%   

4 Lập hồ sơ SK điện tử 98% 98% 98%   

IV L Đ - TBXH      

1 Đào tạo nghề Không Không Không   

2 Tư vấn giải quyết việc làm Không 

 Thông báo các thông tin 

tuyển việc làm tại Khu kinh 

tế Cảng Vũng Áng của 

Trung tâm giới thiệu việc 

làm 

 Thông báo các thông tin 

tuyển việc làm tại Khu 

kinh tế Cảng Vũng Áng 

của Trung tâm giới thiệu 

việc làm   

3 
Làm nhà ở hộ nghèo, đối 

tượng CS 

 Đã giải hoàn thànhgiải ngân tiền đợt 1 

nhà ở được hỗ trợ theo 121 và hoàn 

thành hồ sơ cấp tiền đợt 2 cho 2 nhà ở 

được hỗ trợ 

 Nay đã có Quyết định cấp 

tiền đợt 2 để cấp tiền hỗ trợ 

nhà ở cho người dân 

Phối hợp các thôn Liên 

Miệu và các ban ngành 

đoàn thể trao tiền  hỗ trợ  

nhà ở đợt 2    

4 Hỗ trợ sản xuất      

5 Hoạt động cứu trợ, từ thiện      

C CÔNG TÁC NỘI CHÍNH      

I Công tác tư pháp      

1 Giáo dục pháp luật 1 3 
1   

2 Công tác hòa giải 0 0 
0   

3 Tư vấn pháp luật   
   



II Công tác thanh tra      

1 Tiếp dân 

Tiếp công dân thường xuyên vào ngày 

thứ 3 hàng tuần 

Tiếp công dân thường 

xuyên vào ngày thứ 3 hàng 

tuần 

Tiếp công dân thường 

xuyên vào ngày thứ 3 

hàng tuần   

2 Đối thoại 0 1 1   

3 Giải quyết đơn thư 0 1 Nếu có   

III Công tác nội vụ      

1 Công tác cán bộ      

2 Công tác tôn giáo 0 0 0   

IV 

Công tác cải cách hành 

chính      

1 Sử dụng HSCV 100% 100% 100%   

2 Ứng dựng DCV trực tuyến 25%  30%   

D QUỐC PHÕNG - AN NINH      

  

Giáo dục QP 

-Cử đồng chí bí thư đoàn xã tham gia 

học giáo dục quốc phòng an ninh thuộc 

đối tượng 3 năm 2022 

- Cử đ/c Bí thư đảng ủy tham dự lớp cập 

nhật QPAN tại tỉnh   

Tổ chức bồi dưỡng và 

cập nhật kiến thức QPAN 

cho các đối tượng 3;4 

   

  

Huấn luyện, diễn tập 

-Tỏ chức huấn luyện lực lượng dân 

quân năm 2022 kết quả đạt giải nhất 

cụm 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tham 

gia hội thao trung đội dân quân cơ động 

năm 2022 

 

   

Tổ chức huấn luyện lực 

lượng dân quân năm thư 

2 đến năm thứ 4 năm 

2022 

Tổng kết và triển khai 

công tác phòng chống 

thiên tai năm 2022. 

Tổ chức hội thi hội thao 

quân sự trung đội dan   



quân cơ động. 

  

Xây dựng lực lượng  

   

Tổ chức bồi dưỡng và 

cập nhật kiến thức QPAN 

cho các đối tượng 3;4 

   

  Xử lý vụ việc 
 03 08 04  

  

  

Mô hình toàn dân về ANQP 

Phát động phong trào toàn dân Bảo vệ 

ANTQ, tham gia đấu tranh tố giác tội 

phạm vi phạm pháp luật 

Phát động phong trào 

toàn dân Bảo vệ ANTQ, 

tham gia đấu tranh tố giác 

tội phạm vi phạm pháp 

luật 

Phát động phong trào 

toàn dân Bảo vệ ANTQ, 

tham gia đấu tranh tố 

giác tội phạm vi phạm 

pháp luật 
  

  

 

         Nơi nhận:  

-UBND huyện Kỳ Anh; 

- BTV Đảng ủy; 

- Các ban ngành cấp xã;  

          - Lưu: VT 

 T.M ỦY BAN NHÂN DÂN 

          CHỦ TỊCH 
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