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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh  

6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 
 

 

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng 

đầu năm 2021 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt dịch bệnh COVID-19 lây 

lan nhiều nơi và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, tác động lớn 

đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nhưng với phương châm vừa thực hiện 

quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, huyện 

Thạch Hà đã đạt một số kết quả tích cực trên các mặt. Sản xuất vụ Xuân 2021 được 

mùa toàn diện; thu ngân sách đạt khá; công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt; 

dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát; an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội đảm bảo. Tổ chức thành công Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu 

cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Những kết quả đạt được trong 6 

tháng đầu năm là cơ sở để huyện Thạch Hà tiếp tục phấn đấu, quyết tâm hoàn thành 

các nhiệm vụ chính trị 06 tháng cuối năm 2021. 
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Lĩnh vực kinh tế 

1.1. Nông, lâm, ngư nghiệp 

Tổng diện tích sản xuất lúa vụ Xuân 8.195 ha/8.100 ha, đạt 101,2% kế 

hoạch. Năng suất đạt 58,2 tạ/ha và tăng 5,1 tạ/ha so với cùng kỳ, là vụ sản xuất 

có năng suất cao nhất từ trước đến nay; tổng sản lượng đạt 47.694,9 tấn. Trong 

đó, lúa chất lượng cao 5.559,4 ha chiếm 67,8% cơ cấu bộ giống lúa. Trà xuân 

trung 126 ha (nhóm X, P6) chiếm 1,5% diện tích; trà xuân muộn 8.069 ha
1
 chiếm 

98,5% diện tích. Đẩy mạnh thực hiện đưa các giống lúa mới vào sản xuất trên địa 

bàn huyện
2
. 

Thực hiện phương án cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước 

năm 2021
3
, tiến hành phá bỏ bờ thửa nhỏ, hình thành ruộng sản xuất lớn được 62 

ha
4
/450 ha kế hoạch. Kế hoạch sản xuất Hè Thu đảm bảo tiến độ, diện tích gieo cấy 

lúa 7.619 ha/7.520 ha, đạt 101,3% kế hoạch
5
. Diện tích lạc 877,27 ha/1.050 ha, đạt 

83,5% kế hoạch, năng suất 24,5 tạ/ha, sản lượng 2.149,3 tấn. Diện tích rau củ quả 

1.052 ha/800 ha, đạt 131% kế hoạch, năng suất 70,03 tạ/ha, sản lượng 7.367,2 tấn, 

tăng 1.415 tấn so với cùng kỳ. Diện tích ngô 81 ha/100 ha, đạt 81% kế hoạch; năng 

suất 28,2 tạ/ha, sản lượng 228,4 tấn, giảm 15,2 tấn so với cùng kỳ. 

                                           
1
 Khang dân 18, Khang dân đột biến, Nếp 98, nếp 87, ADI168, J02, Bắc Thịnh, TH3-3… 

2
 Tổng diện tích các giống lúa mới sản xuất vụ xuân 2.574 ha, gồm các loại giống ADI 168, HN6, DQ11, BQ, 

VTNA6, J02, BT09, Bắc Thịnh, LP5. 
3
 Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh. 

4
 Tại các xã Thạch Hội 35 ha, Thạch Lạc 12 ha, Thạch Sơn 15 ha. 

5
 Trận mưa lớn vào ngày 12/6/2021 đã làm ngập 4.568 ha lúa và 127,52 ha rau màu (rau màu bị hư 24.52 ha); khả 

năng phải gieo lại 84,5 ha lúa. 



 
2 

 

 

Tổng đàn trâu, bò 20.550 con, đạt 93,4% kế hoạch; tổng đàn lợn 32.751 con, 

đạt 80,87% kế hoạch; tổng đàn gia cầm 1.570.000 con, đạt 104% kế hoạch. Tình 

hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế và đời sống 

của nhân dân, đặc biệt là Dịch tả lợn Châu Phi
6
. Thời gian vừa qua, huyện và các 

xã, thị trấn đã tập trung quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, bệnh 

trên đàn gia súc, gia cầm và cây trồng
7
. Đến nay, Dịch H5N6 trên gia cầm được 

dập tắt, tình hình Dịch tả lợn Châu Phi từng bước được kiểm soát, dịch bệnh 

Viêm da nổi cục trên trâu bò cơ bản được khống chế. 

Khai thác, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế nuôi trồng, khai thác thủy sản trên 

địa bàn huyện, đặc biệt là tại các xã có nhiều lợi thế, cụ thể: Tổng diện tích nuôi 

trồng đến hết tháng 6 ước đạt 955 ha/1.124 ha, đạt 85% kế hoạch, giảm 93 ha so 

với cùng kỳ (diện tích nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh đến nay là 113,5 ha đạt 

53,8% kế hoạch). Tổng sản lượng thủy sản 3.571 tấn/6.600 tấn đạt 54,1% kế hoạch 

năm, giảm 74 tấn so với cùng kỳ (sản lượng khai thác 3.093 tấn/3.800 tấn, đạt 

81,4% kế hoạch; nuôi trồng 478 tấn/2.800 tấn, đạt 20,39% kế hoạch)
8
.  

Tổ chức Lễ phát động trồng cây đầu năm Xuân Tân Sửu gắn với ra quân xây 

dựng Nông thôn mới năm 2021 tại xã Lưu Vĩnh Sơn; toàn huyện trồng mới 

100.720 cây phân tán
9
; cải tạo, chỉnh trang 1.039 vườn/3.185 vườn, đạt 32,6% kế 

hoạch năm, trồng mới 4.562 cây ăn quả các loại; 5.570 cây đào cảnh và rau củ quả 

các loại. Chủ động triển khai phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. 

Công tác phòng chống bão lụt - giảm nhẹ thiên tai được tập trung chỉ đạo, triển 

khai ngay từ đầu năm
10

. 

1.2. Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 

Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 bằng các hoạt động phù hợp trong tình hình 

dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm đã xây 

dựng mới 20 mô hình sản xuất có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên (3 mô hình 

lớn, 5 mô hình vừa, 12 mô hình nhỏ) tăng 6 mô hình so với cùng kỳ năm 2020
11

; 

huy động 24 cuộc ra quân với 212.645 lượt người tham gia (trong đó: Cán bộ xã: 

                                           
6
 Bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò: Đến nay, dịch đã làm cho 2.531 con/1.821 hộ/159 thôn/22 xã, thị trấn mắc 

bệnh; trong đó bị chết, tiêu hủy 317 con (313 bò, 04 trâu); 1.586 con khỏi triệu chứng lâm sàng; có 14 xã, thị trấn 
sau 21 ngày không phát sinh ca mắc bệnh mới. 
+ Bệnh cúm gia cầm H5N6: Ngày 07/02/2021 xuất hiện tại xã Thạch Văn; ngày 12/3/2021 xuất hiện tại xã Lưu 
Vĩnh Sơn và buộc phải tiêu hủy 9.840 con gia cầm.  
+ Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Ngày 20/3/2021 xuất hiện tại xã Thạch Văn và Việt Tiến. Đến nay (14/6/2021), dịch 
đã lây lan trên địa bàn 18 xã, thị trấn/132 thôn/1.015 hộ và buộc phải tiêu hủy 4.748 con, có 09 xã qua 21 ngày 
không phát sinh Dịch (Thạch Xuân, Thạch Khê, Thạch Long, Thạch Liên). 
7
 Tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm tìm nguyên nhân dịch khi có gia súc, gia cầm ốm chết không rõ lý do; 

Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát để trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ các xã, thị trấn trong công tác phòng, chống Dịch tả 
lợn Châu Phi; Thực hiện đợt cao điểm về phòng, chống dịch, hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, 
sản phẩm động vật và tháng cao điểm tiêu độc, khử trùng môi trường trên địa bàn toàn huyện (từ ngày 19/3/2021 
đến ngày 19/4/2021); Thành lập các chốt phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và chốt cảnh báo bệnh Viêm da 
nổi cục trên trâu bò… 
8
 Do thiệt hại nặng nề bởi trận lũ lịch sử tháng 10 năm 2021 và dịch bệnh trên thủy sản nên nhiều doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ giảm diện tích nuôi trồng. 
9
 Xoài, xà cừ, sấu, bằng lăng, ban: 24.428 cây; phi lao: 8.150 cây, sao đen: 440 cây; các loại cây ăn quả khác: 3.000 

cây; keo: 64.702 cây. Một số địa phương thực hiện tốt như: Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Sơn, Tượng Sơn, Ngọc Sơn, 
Thạch Ngọc… 
10

 Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác PCTT và TKCN năm 2021; rà soát tình trạng các công trình hồ đập, đê 
điều do huyện quản lý; xây dựng và hoàn thiện các phương án liên quan đến công tác PCTT và TKCN như Phương 
án hộ đê, phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão. Phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh kiểm tra các 
công trình phòng chống thiên trên địa bàn huyện. 
11

 Lũy kế đến nay trên toàn huyện có 1.390 mô hình (185 mô hình lớn, 229 mô hình vừa, 976 mô hình nhỏ). 
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12.819 lượt người, Nhân dân: 201.826 lượt người) với nhiều kết quả đạt được hết 

sức tích cực
12

. Tập trung đẩy mạnh Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 

năm 2021, tổ chức nghiệm thu chính sách hỗ trợ Chương trình OCOP năm 2020 

cho 7 cơ sở, 12 sản phẩm với số tiền là 2.854.997.050 đồng. 

Công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh tiếp tục được thực 

hiện có hiệu quả, phong trào hiến đất, mở rộng đường giao thông đô thị được 

hưởng ứng mạnh mẽ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp. Các công trình đường 

giao thông, lắp đặt hệ thống đèn trang trí tại Cầu Nga và Cầu Cày, cổng chào đã 

góp phần chỉnh trang cảnh quan trung tâm hành chính huyện. 

1.3. Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, phong trào giao thông nông 

thôn và kênh mương nội đồng 

Tiếp tục triển khai điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tại một số xã
13

; 

khảo sát lập quy hoạch chung thị trấn Thạch Hà; điều chỉnh quy hoạch Công viên 

Văn hóa - Thể thao Lý Tự Trọng; quy hoạch vùng huyện đến năm 2035, tầm nhìn 

đến năm 2050. Bên cạnh đó, quy hoạch các điểm thương mại dịch vụ trên các 

tuyến Quốc lộ 15B, các điểm cửa ngõ vào thành phố Hà Tĩnh (Đông Bắc Cầu Cày 

- thị trấn Thạch Hà, cầu Đò Hà - xã Tượng Sơn, cầu Thạch Đồng - xã Thạch 

Khê)… được gắn với Quy hoạch chung xây dựng các xã. Công tác quản lý quy 

hoạch, trật tự xây dựng từng bước đi vào nền nếp. 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn
14

. Bên cạnh 

đó, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai thi công các dự án khởi 

công mới giai đoạn 2021 - 2025 như: Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị 

Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thuộc dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô 

thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung 

Bộ” do AFD tài trợ với tổng mức đầu tư 851.000 triệu đồng; Dự án nâng cấp, mở 

rộng đường nối Quốc lộ 1 tại ngã ba Thạch Long đi đường tỉnh ĐT.549 với tổng 

mức đầu tư 90.000 triệu đồng; Dự án Đường trục ngang ven biển huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư 164.000 triệu đồng; dự án Nâng cấp, mở rộng 

đường ĐH.103 từ cầu Đò Hà - bãi biển Thạch Văn,... 

Chương trình giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng tiếp tục được triển 

khai mạnh mẽ. Đến nay, toàn huyện đã phát quang, giải tỏa 195,02 km hành lang 

giao thông; nâng cấp 16,33km mặt đường cấp phối; hiến đất mở rộng nền đường 

2.260 m
2
; mở mới 6,09 km đường đất; hoàn thành 57,41 km đường giao thông 

nông thôn
15

; 1,18 km rãnh thoát nước; kiên cố hóa kênh mương nội đồng 6,28 

km/18 km, đạt 34,9% kế hoạch.  

                                           
12

 Xây mới 32,2km bồn trồng cây hàng rào xanh (tăng 8,27km so với cùng kỳ năm 2020), trồng mới 29,13km hàng 

rào xanh; đúc 2,05km nắp đậy rãnh thoát nước; làm mới 5,766km hàng rào thoáng; đổ 12,33km lề đường (giảm 

41,39km so với cùng kỳ năm 2020); trồng 17.441 cây bóng mát tại các tuyến đường (tăng 6.201 cây so với cùng kỳ 

năm 2020); Lắp đặt 5,56km đường điện thắp sáng làng quê; nạo vét 47,95km kênh mương nội đồng; di dời 124 cột 

điện; đặt 73 cống qua đường, 01 cầu dân sinh; Triển khai “Ngày về cơ sở Chỉnh trang vườn hộ, phát triển kinh tế” 

vào thứ 4 hàng tuần tại các xã, thị trấn bước đầu cho kết quả khá. 
13

 Thạch Khê, Thạch Xuân, Thạch Đài, Thạch Long, Thạch Hội, Thạch Trị, Thạch Sơn; đã duyệt Đề cương nhiệm 

vụ, dự kiến hoàn thành công tác lập quy hoạch trong quý II năm 2021. 
14

 Dự án “Cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc 

Thạch Hà nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu” do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ; Dự án Cải thiện cơ sở hạ 

tầng cho các xã chịu ảnh hưởng của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê (giai đoạn 2); “Dự án Củng cố, nâng cấp 

tuyến đê Hữu Phủ đoạn từ cầu Cửa Sót đến núi Nam Giới, huyện Thạch Hà”; đường ĐH.102... 
15

 Trong đó 32,06 km đường bê tông xi măng theo cơ chế hỗ trợ xi măng đạt 33,05% so với chỉ tiêu huyện giao, 

vượt 134% so với cùng kỳ năm trước. 
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1.4. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ 

Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 768.497 triệu đồng, 

bằng 96,71% cùng kỳ năm 2020 (tính theo giá hiện hành). Giai đoạn 4 tháng đầu 

năm, hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và hoạt động thương 

mại - dịch vụ ổn định và tăng cao so với cùng kỳ năm 2020. Một số sản phẩm công 

nghiệp vẫn duy trì đà phát triển như sản xuất bia lon, gạch, đá xây dựng, bê tông 

tươi, sản xuất cấu kiện kim loại, sản phẩm đồ gỗ. 

Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến 

giá cả và nhu cầu tiêu dùng hai loại thực phẩm chủ yếu là thịt lợn và thịt bò. Bên 

cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các cơ sở kinh doanh phải đóng 

cửa, các hoạt động du lịch biển kém sôi động đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động, doanh 

thu của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn. 

1.5. Tài chính ngân sách, tín dụng, thu hút đầu tư 

Tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt 331.515 triệu đồng/508.700 triệu 

đồng, đạt 85% kế hoạch HĐND tỉnh giao, đạt 65% kế hoạch HĐND huyện giao. 

Một số sắc thuế đạt cao như: lệ phí trước bạ đạt 102% (32.571 triệu đồng/32.000 

triệu đồng), thuế thu nhập cá nhân đạt 78% (7.034 triệu đồng/9.000 triệu đồng; thu 

ngoài quốc doanh đạt 76% (18.900 triệu đồng/32.000 triệu đồng)… 

Công tác chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ đảm bảo thực hiện nhiệm 

vụ được giao. Tổng chi NSNN huyện, xã ước thực hiện 634.085 triệu 

đồng/1.108.476 triệu đồng, đạt 57% kế hoạch
16

. 

Hoạt động tín dụng ngân hàng tiếp tục được thực hiện đồng bộ và có hiệu 

quả, đáp ứng nhu cầu sản xuất - kinh doanh, nhất là phát triển nông nghiệp nông 

thôn, an sinh xã hội
17

. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách, chế độ trên địa bàn và 

chủ động kêu gọi các tổ chức, cá nhân khảo sát, đầu tư vào địa bàn; 6 tháng đầu 

năm đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương 03 dự án với tổng mức đầu tư 

105.405 triệu đồng
18

. 

1.6. Tài nguyên - Môi trường 

Trong 6 tháng đầu năm, tổ chức cấp 666 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất 

(trong đó cấp mới 240 hồ sơ, cấp đổi, cấp lại 426 hồ sơ), tỷ lệ Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất đã cấp cho nhân dân đạt 98%
19

. Tổ chức giao đất ở cho 225 hộ 

gia đình, cá nhân (tăng 25% số lô so với cùng kỳ năm 2020)
20

. Tập trung thực hiện 

Đề án phân loại và xử lý rác tại nguồn trên địa bàn 37 thôn của 09 xã, thị trấn
21

. 

Triển khai công tác lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch 

                                           
16

 Trong đó: Chi đầu tư phát triển: 207.706 triệu đồng/493.100 triệu đồng, đạt 42% kế hoạch; chi thường xuyên:  

225.225 triệu đồng/604.058 triệu đồng, đạt 48% kế hoạch; chi bổ sung ngân sách cấp xã: 136.694 triệu đồng . 
17

 Tổng dư nợ của Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện là 1.398 tỷ đồng/7.522 hộ, tăng 117 tỷ đồng so với 

đầu năm, đạt 73% kế hoạch năm, trong đó cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm 92%; Tổng dư nợ Ngân hàng 

Chính sách và xã hội huyện là 526.586 triệu đồng, tăng 13.224 triệu so với đầu năm, đạt 98,97% kế hoạch năm, so 

cùng kỳ năm 2020 bằng 105,92%. 
18

 Trang trại nông nghiệp tổng hợp công nghệ cao 4.0 tại xã Ngọc Sơn; trang trại chăn nuôi tổng hợp, trồng và chế 

biến cây dược liệu tại xã Ngọc Sơn; Showroom ô tô PGS Hà Tĩnh tại xã Thạch Long. 
19

 Trong đó giao đất qua hình thức đấu giá 183 lô với diện  tích 40.853,8m
2
, không thông qua hình thức đấu giá 

42 lô với diện tích 12.376,6m
2
; đăng ký, xóa đăng ký thế chấp bằng Quyền sử dụng đất: 3.934 hồ sơ (thế chấp 

2.280 hồ sơ, xóa thế chấp 1.654 hồ sơ).  Tổ chức giao đất ở cho 225 hộ gia đình, cá nhân (tăng 25% số lô so với 

cùng kỳ năm 2020). 
20

 Trong đó giao đất qua hình thức đấu giá 183 lô với diện  tích 40.853,8m
2
, không thông qua hình thức đấu giá 42 

lô với diện tích 12.376,6m
2
.
 
 

21
 Tân Lâm Hương 07 mô hình, Thị trấn 08 mô hình, Việt Tiến 03 mô hình, Thạch Ngọc 03 mô hình, Thạch Đài 04 

mô hình, Thạch Hội 02 mô hình, Thạch Sơn 06 mô hình, Ngọc Sơn 02 mô hình, Lưu Vĩnh Sơn 02 mô hình. 
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sử dụng đất giai đoạn 2021-2025. Triển khai rà soát quỹ đất công ích tại các xã, thị 

trấn đồng thời lập Kế hoạch giải quyết các tồn đọng trên lĩnh vực đất đai, tài 

nguyên và môi trường trên địa bàn huyện
22

. Triển khai thực hiện công tác giải 

phóng mặt bằng 13 dự án; diện tích thu hồi để bồi thường, hỗ trợ là 8,9 ha, số hộ bị 

ảnh hưởng 313 hộ; giá trị bồi thường, hỗ trợ 15.500 triệu đồng.  

2. Lĩnh vực văn hóa xã hội 

2.1. Văn hóa, thông tin, tuyên truyền 

Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị 

và các sự kiện, lễ hội của đất nước, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp 

luật của Nhà nước như: Mừng Đảng quang vinh 91 năm cống hiến và trưởng 

thành - mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, mừng thành công Đại hội Đảng các 

cấp
23

; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Tập trung tuyên truyền Bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và 

tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19
24

,… 

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng rèn luyện sức khỏe phát 

triển mạnh giai đoạn đầu năm
25

 và trầm lắng dần từ cuối tháng 4 do ảnh hưởng của 

dịch COVID-19. Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở ở 22/22 xã, thị trấn 

và đã tổ chức thi đấu các môn của Đại hội, trong đó có 13/22 xã, thị trấn đã tổ 

chức khai mạc Đại hội
26

. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa được 

quan tâm. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa từng bước đi 

vào chiều sâu
27

. Chỉ đạo chỉnh trang cơ sở vật chất tại khu du lịch biển Thạch Hải.  

Đẩy mạnh việc khai thác, ứng dụng Cổng thông tin điện tử huyện, các hệ 

thống phục vụ chỉ đạo điều hành
28

 và các phần mềm như một cửa điện tử, dịch 

vụ công trực tuyến; phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; ứng dụng 

chữ ký số,... 

2.2. Giáo dục - Đào tạo 

Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được duy trì, giữ vững, tỷ lệ học sinh 

tiểu học hoàn thành chương trình môn học và tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS 

đạt cao (99,08%). Chất lượng giáo dục mũi nhọn được khẳng định với nhiều thành 

tích xuất sắc, Thạch Hà tiếp tục là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh khi tham gia các cuộc 

thi, giao lưu cấp tỉnh, quốc gia
29

. Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc 

                                           
22

 Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 13/5/2021 của UBND huyện. 
23

 Hơn 1.000 lượt trên sóng Truyền thanh cơ sở (TTCS); 350 pano, biển tường, 1.500 biển vẫy, 10.000 cờ Đảng, cờ 

Tổ quốc; 2.600 hồng kỳ; 1.000 lượt phát thanh, hơn 150 bài trên Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội. 
24

 Hơn 1.300 lượt trên sóng truyền thanh cơ sở, gần 500 lượt qua truyền thanh lưu động tại thôn, xóm; 85 bài viết 

trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội Facebook. 
25

Giải nhất bóng đá TNNĐ toàn tỉnh tại Hội khỏe Phù Đổng ngành Giáo dục, vô địch Giải Bóng chuyền nam Đại 

hội Thể dục - thể thao Hà Tĩnh. 
26

 Các xã, thị trấn: Thạch Long, Thạch Liên, thị trấn Thạch Hà, Thạch Ngọc, Ngọc Sơn, Lưu Vĩnh Sơn, Thạch 

Xuân, Thạch Đài, Nam Điền, Tượng Sơn, Thạch Văn, Thạch Lạc, Tân Lâm Hương; 9 xã còn lại chưa khai mạc Đai 

hội do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. 
27

 Năm 2020: 35.180/39.021 Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 90.1%; 195/206 thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt 94.6%. Đăng 

ký năm 2021: Thôn văn hóa: 206/206 thôn đăng ký (100%); Gia đình văn hóa: phấn đấu trên 93%; Công trình nhà 

văn hóa thôn: Đã có 6 thôn đăng ký làm mới; Công trình nhà văn hóa xã: 01; Khu thể thao xã: 02; Cơ quan đơn vị 

văn hóa: 10; Thành lập CLB Dân ca Ví - Giặm: 07. 
28

 Lịch công tác, Danh bạ trực tuyến, Hệ thống theo dõi nhiệm vụ trọng tâm... 
29

 Năm học 2020 - 2021, huyện có 95 học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh với 5 Giải Nhất - Huy chương 

Vàng, 8 giải Nhì - Huy chương Bạc, 14 giải Ba - Huy chương Đồng, 31 giải Khuyến khích (tăng 11 em so với năm học 

2019 - 2020), 58 em đạt giải tại các cuộc thi, giao lưu cấp quốc gia (tăng 20 em so với năm học 2019 - 2020), 01/02 

em trong cả tỉnh được tặng giải thưởng Kim Đồng (Em Hoàng Linh - Học sinh Trường Tiểu học 1 Thị trấn Thạch 
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mầm non và cấp tiểu học có 22 giáo viên đạt giải, trong đó có 01 giải Nhất, 5 giải 

Nhì, 10 giải Ba, 06 giải Khuyến khích. Huyện Thạch Hà đã chuẩn bị tốt các điều 

kiện và triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1; 

thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn 

quốc gia
30

. Hoàn thành tốt Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 

2022. Rà soát, chuẩn bị các điều kiện cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021. 

2.3. Lao động, Thương binh và Xã hội 

Quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động trong tình hình dịch 

COVID-19 diễn biến phức tạp; tạo việc làm mới cho 1.363/2.500 lao động, đạt 

54,52% kế hoạch năm 2021
31

, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2020. Triển khai thực 

hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bằng các chủ trương, 

giải pháp phù hợp, tỷ lệ hộ nghèo 3,53% (giảm 0,57% so với cùng kỳ năm 2020), tỷ 

lệ hộ cận nghèo giảm còn 4,48% (giảm 0,72% so với cùng kỳ năm 2020). Các chế 

độ, chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện đầy đủ như chính 

sách theo Nghị quyết số 151/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
32

, chính sách hỗ trợ 

do Tập đoàn Vingroup tài trợ 
33

; chính sách tiền điện…  

Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em được chú trọng, tổ chức tháng hành động vì 

trẻ em thiết thực, hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, huy động nguồn xã hội hóa 

trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 500 suất quà với tổng số tiền 

350.000.000 đồng.  

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách với người có công với cách mạng, xã hội 

hóa công tác an sinh xã hội. Chi trả chính sách ưu đãi người có công với cách 

mạng kịp thời, đúng quy định cho 22.770 đối tượng với số kinh phí gần 42.000 

triệu đồng. Tặng 23.185 suất quà cho các đối tượng với tổng kinh phí 8.769,850 

triệu đồng nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
34

. Kêu gọi, vận động, huy động 

các nguồn lực từ cộng đồng, các nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân, con em xa quê 

khởi công xây dựng, sửa chữa 45 nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn 

với tổng số tiền 2.250 triệu đồng. Ban Chỉ đạo 22 tỉnh đã thẩm định phê duyệt hỗ trợ 

274 nhà
35

; đến nay đã hoàn thành 71 nhà, đã khởi công 100 nhà, chưa khởi công 86 

                                                                                                                                        
Hà), 01 em đạt Huy chương Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo (Em Lê Văn Anh Quân - Học sinh Trường THCS 

Nguyễn Hoành Từ), 526 em đạt giải trong các cuộc thi, giao lưu cấp tỉnh.  

Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh đạt kết quả tốt với 18 Huy chương, trong đó có 05 Huy chương Vàng, 04 

Huy chương Bạc, 09 Huy chương Đồng. Tham gia cuộc thi Giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học 

sinh tiểu học cấp tỉnh: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Khuyến khích; An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ cấp 

quốc gia: 01 giải Ba, 12 giải Khuyến khích; 02 học sinh đạt giải cây bút bạc, cây bút đồng trong cuộc thi do Tạp chí 

Văn tuổi thơ tổ chức. 
30

 Năm học 2020-2021, toàn huyện có 16 đơn vị được công nhận đạt chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục và 

trường chuẩn quốc gia, trong đó có 10 trường đạt trường chuẩn mức độ 2 (đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch năm học) . 

Mức độ 1: MN: Thạch Sơn, Thạch Vĩnh, MN2 Tân Lâm Hương, Tượng Sơn, Thạch Văn; THCS: Đông Tiến.  Mức 

độ 2: MN: Thạch Xuân, MN1 Thị trấn, TH: Thạch Lạc, Thạch Sơn, Thạch Khê, TH1 Tân lâm Hương; THCS: 

Nguyễn Thiếp, Phan Huy Chú, Nguyễn Hoành Từ, Tô Hiến Thành. 
31

 Trong đó: Lao động đi xuất khẩu lao động: 430 người, việc làm mới trong tỉnh, ngoại tỉnh, các doanh nghiệp, 

HTX, tổ hợp tác, mô hình sản xuất... 933 người. 
32

 2.042 lượt người với số kinh phí: 890.080.000 đồng. 
33

 349 hộ nghèo với số kinh phí 366.015.000 đồng. 
34

Trong đó: Quà TW: 5.144 suất, với số tiền:1.569.300.000 đồng. Quà tỉnh: 6.307 suất; với số tiền: 1.479.450.000 

đồng. Quà huyện: 2.188 suất; với số tiền: 2.064.600.000 đồng. Quà xã: 3.189 suất; với số tiền: 783.500.000 đồng. 

Quà xã hội hóa: 6.357 suất; với số tiền: 2.873.000.000 đồng. 
35

 Đợt 1 phê duyệt 100 nhà, đợt 2 phê duyệt 174 nhà. 
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nhà, 17 nhà không làm
36

. Hoàn thiện, đưa vào sử dụng 02 Nhà văn hóa cộng đồng kết 

hợp tránh, trú bão, lũ ở xã Tân Lâm Hương. 

2.4. Y tế - Dân số Kế hoạch hóa gia đình 

- Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19: Chủ động, tập trung quyết 

liệt, hiệu quả trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19
37

; thực 

hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch từ huyện đến cơ sở với sự vào cuộc 

đồng bộ của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân.  

Sau khi xuất hiện 02 ca bệnh tái dương tính với SARS-COV-2 trong cộng 

đồng tại thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn và thôn Việt Yên, xã Việt Tiến ngày 

05/5/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, Ủy ban nhân dân 

huyện đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng, chống 

dịch nên đã kiểm soát tốt vùng dịch, không để lây lan ra cộng đồng.  

Tuy nhiên, do diễn biến dịch hết sức phức tạp từ sau khi có 02 ca bệnh 

dương tính với SARS-CoV-2 tại Thôn Đoài Thịnh - xã Thạch Trung, trên địa bàn 

huyện tiếp tục xuất hiện 17 ca nhiễm SARS-COV-2. Ban Chỉ đạo, UBND huyện 

đã tập trung đồng bộ các giải pháp để khống chế, kiểm soát dịch như: Kích hoạt 

các trường mầm non, tiểu học, THCS, Khách sạn trên địa bàn làm cơ sở cách ly 

y tế tập trung; nhanh chóng truy vết F1, F2; lập chốt phong tỏa cách ly y tế ở 

các thôn, tổ dân phố có ca nhiễm; lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng; mở điểm 

test nhanh bằng kháng nguyên… Đến ngày 15/6, toàn huyện đang tổ chức 33 cơ 

sở cách ly y tế tập trung với 530 người; tiếp tục tiến hành rà soát các địa điểm làm 

cơ sở cách ly tập trung để kích hoạt khi cần thiết. Kể từ ngày 05/5 đã phong tỏa 4 

thôn (Việt Yên - Việt Tiến, Sâm Lộc - Tượng Sơn, Trung Tiến - Việt Tiến, Thôn 

Thọ - Thạch Liên), một phần Tổ dân phố 5, Tổ dân phố 6 của thị trấn Thạch Hà với 

tổng số 1.091 hộ/4.277 nhân khẩu; thiết lập vùng cách ly y tế thuộc xã Tân Lâm 

Hương có phạm vi 7 thôn, 01 cụm dân cư với 1.449 hộ/5.898 nhân khẩu. Kể từ ngày 

29/4/2201 đã xét nghiệm 16.133 mẫu, kết quả: 17 mẫu dương tính, 10.750 mẫu âm 

tính, 5.366 mẫu chờ kết quả. 

- Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, dân số kế hoạch hóa gia đình: 

Tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
38

 và triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm” năm 2021
39

. 

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 93,35% (bằng 99,3% kế 

hoạch), tăng 2.35% so với cùng kỳ năm 2020
40

. Thực hiện có hiệu quả, thường 

xuyên Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 

dưỡng 9,3% đạt 91,3% kế hoạch HĐND huyện giao (<8,5%). 

3. Quốc phòng, an ninh, thanh tra, tư pháp, nội vụ 

3.1. Quốc phòng - An ninh 

                                           
36

 Do đối tượng không có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, không đủ điều kiện nghiệm thu, sai đối tượng, đối tượng 

thay đổi cam kết. 
37

 38 công văn chỉ đạo, hướng dẫn; 24 Quyết định liên quan thành lập cơ sở cách ly và phê duyệt danh sách các h 

ly y tế tập trung. 
38

 Tổng cơ sở được kiểm tra: 328 cơ sở, xử lý vi phạm 11 cơ sở, tổng số tiền phạt: 12.650.000 đồng. 
39

 Chú trọng công tác tuyên truyền; tiến hành kiểm tra, xử phạt 01 cơ sở với số tiền 2.750.000 đồng. 
40

 Một số xã có tỷ lệ đạt cao như Thạch Lạc 98%, Thạch Ngọc 98,5%, Thạch Xuân 98%, Thạch Liên 97.3%, Tượng 

Sơn  97%, Thạch Hội 96%. 
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Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, mệnh lệnh về công tác sẵn sàng chiến đấu; 

tiếp tục củng cố, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu. Hoàn 

thành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, công dân tham gia nghĩa vụ 

Công an nhân dân năm 2021; tổ chức giao quân đúng nghi lễ, bảo đảm nhanh, 

gọn, an toàn, tiết kiệm và đạt chỉ tiêu đề ra
41

. Thụ lý điều tra 37 vụ, khởi tố 72 bị 

can (tăng 02 vụ, 6 bị can so với cùng kỳ năm 2020). Tai nạn giao thông xảy ra 6 

vụ, chết 5 người, bị thương 1 người (giảm 01 vụ 01 người chết, 03 người bị 

thương so với 2020). 

Đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, 

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026, các sự kiện chính trị của tỉnh và huyện. Triển khai thực hiện có hiệu 

quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
42

. 

Tình hình tôn giáo, an ninh nông thôn, an toàn giao thông, an ninh chính trị, tình 

hình an ninh tuyến biển, an ninh nội bộ, an ninh kinh tế ổn định và cơ bản được 

kiểm soát tốt. 

Cơ bản hoàn thành cấp thẻ Căn cước công dân cho công dân trên 14 tuổi 

có mặt trên địa bàn, đạt 98,96%
43

.  

3.2. Thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo, tư pháp 

Tiến hành 03 cuộc thanh tra và ban hành 02 kết luận thanh tra. Theo dõi, chỉ 

đạo, đôn đốc thực hiện 04 kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật
44

. Thực hiện 

tốt công tác tiếp công dân và xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh. Ủy ban nhân dân 2 cấp tiếp nhận 183 đơn thư, tăng 7,3% so với cùng kỳ 

năm 2020
45

, đã chỉ đạo xử lý theo đúng thẩm quyền 115/175 đơn, đạt tỷ lệ 65,7%. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các 

cộng đồng dân cư bằng nhiều hình thức
46

; phối hợp chặt chẽ trong công tác xử lý 

vi phạm hành chính
47

; thực hiện có hiệu quả các giao dịch tư pháp cho tổ chức và 

cá nhân; triển khai theo lộ trình số hóa, cập nhật số liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch
48

. 

3.3. Nội vụ, cải cách hành chính, quản lý Nhà nước về tôn giáo 

Thực hiện sáp nhập thôn theo đúng quy định, giảm 03 thôn trên địa bàn toàn 

huyện
49

; triển khai quy trình tuyển dụng viên chức nghiêm túc, khách quan, công bằng 

                                           
41

 Giao quân 160 đồng chí, trong đó có 136 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự, 24 tham gia nghĩa vụ CAND. 
42

 Thành lập 03 tổ công tác liên ngành Công an - Quân sự - Biên phòng, gồm 60 đồng chí tuần tra, kiểm soát đảm 

bảo ANTT, trật tự ATGT những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán. 
43

 Đã thực hiện thủ tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân 95.000/96.000 công dân đủ độ tuổi làm thẻ CCCD  có 

mặt tại địa phương/127.614 công dân đủ tuổi làm thẻ CCCD (hơn 21.000 công dân đủ độ tuổi làm việc ở ngoại tỉnh, 

hơn 8.000 công dân làm việc ở nước ngoài). 
44

 Tại xã Thạch Sơn, xã Tượng Sơn, xã Thạch Xuân và Bảo hiểm xã hội huyện và đã thực hiện thu hồi nộp vào ngân 

sách 39,644 triệu đồng, giảm trừ giá trị thanh quyết toán công trình XDCB 71,425 triệu đồng, xử lý kinh tế khác 

301,257 triệu đồng. 
45

Trong đó đơn đủ điều kiện thụ lý giải quyết 175 đơn; đơn thuộc thẩm quyền UBND huyện: 66 đơn; đơn thuộc 

thẩm quyền của UBND xã, thị trấn: 109 đơn. 
46

 Cấp phát hơn 30.000 tài liệu tuyên truyền pháp luật các loại (tờ rơi, sổ tay); phát thanh được duy trì hàng ngày, 

đạt hơn 500 giờ; thường xuyên đăng tải tin, bài trên Cổng thông tin điện tử huyện và trên mạng xã hội Facebook 

Thông tin Thạch Hà, Tư pháp Thạch Hà. 
47

 Tổng số vụ bị xử phạt vi phạm hành chính: 141 vụ (giảm 16 vụ so với cùng kỳ); Số đối tượng bị xử phạt: 163 đối 

tượng (giảm 36 đối tượng so với cùng kỳ); Số tiền phạt: 474.700.000 đồng (tăng 26.250.000 đồng so với cùng kỳ). 

Áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn: 04 đối tượng (giảm 18 đối tượng so với cùng kỳ năm ngoái); áp dụng 

biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: 01 đối tượng (bằng cùng kỳ năm ngoái). 
48

 Đến nay, đã phê duyệt 71.811 dữ liệu hộ tịch lịch sử; trong đó: 46.175 dữ liệu khai sinh, 11.869 dữ liệu kết hôn, 

9.948 dữ liệu khai tử, 3.819 dữ liệu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. 
49

 Xã Lưu Vĩnh Sơn giảm 01 thôn; xã Thạch Lạc giảm 01 thôn; xã Thạch Khê giảm 01 thôn. 
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và đúng quy chế
50

. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, giám sát chặt 

chẽ và tổ chức kiểm tra thường xuyên tại các cơ quan đơn vị. Tỷ lệ hồ sơ giải 

quyết đúng hạn và trước hạn trên 99%, trong đó hơn 30% dịch vụ công trực tuyến 

có phát sinh hồ sơ. Tiếp tục sử dụng hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích tại 22/22 

xã, thị trấn (6.829 lượt). Công tác CCHC nhìn chung đạt kết quả tốt trên các nội 

dung, hoạt động công vụ chính quyền tiếp tục có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu 

phục vụ Nhân dân. 

Triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào 

mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 

XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo tổ chức 

thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. 

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,93%, có 132/147 khu vực bỏ phiếu cử tri đi bỏ phiếu 

đạt 100%, 14/22 xã cử tri đi bỏ phiếu 100%; số lượng đại biểu bầu thiếu chỉ 02 đại 

biểu/02 xã, chiếm 0,36%; không có đơn vị nào phải bầu thêm, bầu lại. Ngày bầu cử 

đã tạo được không khí vui vẻ, sôi nổi, phấn khởi, thực sự trở thành ngày hội của 

toàn dân. Công tác thi đua - khen thưởng được quan tâm, thực hiện kịp thời
51

. 

Hoàn thành Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 
II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM, NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế, khuyết điểm 

- Diện tích một số cây trồng không đạt chỉ tiêu đề ra. Chưa tổ chức tiêm 

phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2021 (các loại vắc xin LMLM, THT 

trâu bò; Dịch tả, THT lợn; cúm gia cầm H5N1). Diện tích thả giống nuôi trồng 

thủy sản thấp hơn so với cùng kỳ. 

- Sản xuất nông nghiệp chưa gắn chặt với thị trường tiêu thụ; chưa kêu gọi 

được nhiều doanh nghiệp thực hiện thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp. Công tác phá bỏ bờ thửa nhỏ, hình thành ruộng sản xuất lớn đạt kết quả 

còn thấp so với kế hoạch. Chương trình cải tạo, chỉnh trang, phát triển kinh tế 

vườn ở một số địa phương chuyển biến chậm
52

, kết quả chỉnh trang vườn hộ và tổ 

chức sản xuất vườn của người dân đang còn hạn chế, chưa hình thành được nhiều 

vùng sản xuất tập trung từ vườn hộ theo cùng nhóm sản phẩm. 

- Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới ở một số xã nhiều thời 

điểm chưa thực sự quyết liệt, kết quả còn đạt thấp
53

. Nhiều mô hình, tổ hợp tác, 

hợp tác xã, doanh nghiệp thành lập năm 2019 về trước hoạt động kém hiệu quả, 

thiếu tính bền vững, chưa thể hiện vai trò hỗ trợ phát triển kinh tế hộ; một số HTX 

yếu kém, hoạt động không hiệu quả
54

. 

                                           
50

 Tuyển dụng 81 giáo viên mầm non, tiểu học, trong đó: 72 giáo viên mầm non, 09 giáo viên tiểu học; tuyển dụng 

02 viên chức Trung tâm Y tế huyện (Bác sỹ Đa khoa). Hiện đang thực hiện quy trình tuyển dụng 01 giáo viên Ngữ 

văn bậc Trung học cơ sở. 
51

 Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 59 tập thể, lao động tiên tiến cho 401 cá 

nhân, Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 57 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020; tặng Giấy khen cho 

17 tập thể và 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề và đột xuất. Trong đó: Khen thưởng cho 

05 tập thể, 07 cá nhân có thành tích thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự giai đoạn 2016 -2021; khen thưởng đột xuất 

cho 04 cá nhân xuất sắc trong phòng, chống dịch COVID-19. 
52

 Đến nay, mới chỉ cải tạo, chỉnh trang được 1.039 vườn/3.185 vườn, tỷ lệ đạt thấp 32,6% kế hoạch năm. 
53

 Thạch Hải, Đỉnh Bàn, Thạch Khê. 
54

 HTX sản xuất rau Thạch Lâm, HTX Phi Công ở Việt Tiến, HTX Nhân Nghĩa ở Lưu Vĩnh Sơn, HTX Tiến Đạt ở 

Ngọc Sơn... 
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- Một số xã, thị trấn chưa quan tâm đến Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP)
55

; trong khi đó quy mô, năng lực quản trị các tổ chức kinh tế tham gia 

Chương trình OCOP còn nhỏ và yếu, thiếu kiến thức về kinh tế thị trường và phát 

triển sản phẩm theo chuỗi giá trị. Sự hiểu biết của cán bộ cấp xã và chủ thể sản 

xuất về quản lý chất lượng sản phẩm còn đang hạn chế, nhiều nội dung đang còn 

phụ thuộc vào tư vấn. 

- Kết quả làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, kênh mương 

nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng trong xây dựng nông thôn mới còn thấp (làm 

đường GTNT mới chỉ đạt 30,91% kế hoạch, rãnh thoát nước qua khu dân cư đạt 

14,91% kế hoạch, kiên cố hóa kênh mương nội đồng đạt 27,89 % kế hoạch). 

- Một số địa phương số thu ngân sách còn đạt thấp so với chỉ tiêu được 

giao như: Thạch Hội 1%, Tượng Sơn 1%, Thạch Văn 1%, Việt Tiến 9%, Tân Lâm 

Hương 9%, Thạch Lạc 13%, Thạch Long 16%,….  

- Tiến độ giải ngân một số dự án đầu tư công còn chậm dẫn đến việc ứ 

đọng vốn tại một số công trình/dự án, trong khi đó nhiều dự án trên địa bàn 

huyện thiếu vốn để triển khai thi công. 

- Công tác quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều bất cập và tồn đọng nhưng 

chưa được các địa phương quan tâm xử lý. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 18/12/1980 theo Quyết định 

2443/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 và Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 

01/12/2020 của UBND tỉnh kết quả vẫn còn đạt thấp, đến nay mới chỉ rà soát được 

905 hộ, gia đình có nhu cầu. 

- Việc xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện chưa có giải pháp hiệu 

quả, khối lượng rác ứ đọng tại các bãi trung chuyển một số xã, thị trấn còn lớn, 

gây ô nhiễm môi trường. 

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế thiếu bền vững, phụ thuộc nhiều vào chính 

sách (tham gia BHYT chủ yếu là các đối tượng được sự hỗ trợ ngân sách của nhà 

nước); một số địa phương có tỷ lệ bảo hiểm y tế còn đạt thấp như: Thạch Thắng 

88%, Thạch Trị 87,9%. 

- Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều nguy 

cơ phức tạp. Đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị ở một số địa phương chưa được 

tập trung xử lý dứt điểm. Một số địa phương chưa chú trọng đến công tác cải cách 

hành chính. 

2. Nguyên nhân 

2.1. Nguyên nhân khách quan 

- Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động đến nhiều mặt kinh tế 

và xã hội, sản xuất bị đình trệ; ảnh hưởng của trận lũ lịch sử tháng 10 năm 2020 còn 

nặng nề đã thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất của các tổ chức, cá nhân. 

- Biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, bất thường ảnh hưởng đến quá trình 

sinh trưởng phát triển của các loại cây trồng, vật nuôi nhưng thuận lợi cho nhiều 

đối tượng sâu bệnh gây hại, virus gây bệnh; dịch bệnh nguy hiểm trên cây trồng, 

vật nuôi (Dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục trên trâu bò, H5N6, bệnh đạo 

ôn,…) ảnh hướng lớn đến sản xuất của nhân dân. 
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 Thị trấn Thạch Hà, Thạch Long, Thạch Liên, Thạch Khê, Thạch Hội, Thạch Thắng. 
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- Nguồn vắc xin tiêm phòng cho gia súc, gia cầm theo chính sách quy định 

tại Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đến nay chưa có. 

- Doanh nghiệp tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất với người dân còn rất 

ít, chưa có doanh nghiệp đủ mạnh làm đầu kéo ổn định trong liên kết sản xuất, tiêu 

thụ sản phẩm. 

- Quy trình, thủ tục về đầu tư còn kéo dài, chồng chéo, nhiều bất cập. Các 

quy định hiện hành trong quản lý đầu tư và xây dựng nhiều thay đổi, nhiều quy 

định mới được áp dụng trong khi các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, 

ngành Trung ương chậm dẫn đến việc thực hiện quy định ở địa phương còn nhiều 

lúng túng, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án, nhất là trong công tác chuẩn bị 

đầu tư, đấu thầu. Một số dự án bố trí nguồn vốn chậm kéo theo việc triển khai thủ 

tục đầu tư chậm, ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ dự án. 

2.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở một số phòng, ban, đơn 

vị chưa thực sự chủ động, quyết liệt nên một số chỉ tiêu, kế hoạch còn đạt thấp so 

với cùng kỳ, một số vụ việc tồn đọng chậm được giải quyết.  

- Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc có thời điểm còn hạn chế; hiệu lực, 

hiệu quả chỉ đạo, điều hành trên một số lĩnh vực chuyển biến chậm. 

- Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở có biểu hiện thiếu tập trung, quan tâm 

trong chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 

- Công tác phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng, dịch bệnh trên gia súc, gia 

cầm đối với các hộ nuôi đã được tập trung nhưng chưa triệt để. Mặc dù, đã được 

cơ quan chuyên môn hướng dẫn nhưng nhiều hộ dân vẫn còn chủ quan, không 

thực hiện các khuyến cáo trong sản xuất và chăn nuôi nên bị thiệt hại đáng kể. 

- Các đơn vị, địa phương chưa rà soát thường xuyên và kịp thời các nhiệm 

vụ tồn đọng, các chỉ tiêu, kế hoạch còn đạt thấp để tập trung triển khai thực hiện. 

- Việc triển khai đầu tư Lò xử lý rác tại xã Việt Tiến chậm; chi phí vận 

chuyển, thủ tục hợp đồng tiếp nhận, tiêu hủy tại các nhà máy khác trên địa bàn tỉnh 

lớn, ảnh hưởng đến việc cân đối ngân sách của huyện và các xã, thị trấn. 
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

1. Trên lĩnh vực kinh tế   

1.1. Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

- Hoàn thiện và ban hành Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng 

nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025, đồng thời triển 

khai có hiệu quả các Đề án, kế hoạch của ngành nông nghiệp năm 2021, nhất là Đề 

án tích tụ ruộng đất, hình thành cánh đồng lớn; kế hoạch phát triển hoa, cây cảnh 

trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025,...  

- Thực hiện đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất Hè Thu, vụ Đông gắn với 

công tác chống hạn, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng. Đẩy mạnh phát triển hình 

thức sản xuất theo hướng liên kết với doanh nghiệp thông qua Tổ hợp tác, Hợp tác 

xã, gắn sản xuất với bảo quản chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Chú trọng công tác 

quản lý nhà nước về chất lượng giống, vật tư nông nghiệp và chất lượng sản phẩm, 

nông, thủy sản. Triển khai thực hiện tốt công tác điều tra nông nghiệp, nông thôn 

giữa kỳ năm 2021. 

- Chủ động kiểm soát và khống chế các loại dịch bệnh nguy hiểm thường 

gặp trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi 
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cục trên trâu bò góp phần nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của ngành 

chăn nuôi. Thực hiện đảm bảo đúng thời gian, kế hoạch tiêm phòng vụ Thu, quản 

lý chặt chẽ các hoạt động giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm trên địa bàn. 

- Làm tốt công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo thực 

hiện tốt Nghị quyết số 187/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh về tăng 

cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp. Đẩy mạnh chương 

trình cải tạo, nâng cao hiệu quả kinh tế vườn hộ.  

- Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nuôi trồng, khai thác 

thủy sản. Phối hợp kiểm soát, thực hiện nghiêm các giải pháp cấp bách về chống khai 

thác bất hợp pháp (IUU), tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ thiết bị giám 

sát hành trình cho các tàu cá.  

- Nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác các công trình thủy lợi, khảo sát 

lập phương án nạo vét hồ đập; làm tốt công tác sửa chữa tu bổ công trình, kiên cố 

hóa kênh mương nội đồng. Chủ động bổ sung phương án và tổ chức thực hiện tốt 

công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai. 

1.2.Tập trung quyết liệt nhiệm vụ xây dựng NTM, đô thị văn minh 
- Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân 

trong thực hiện phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh. Ban hành Kế hoạch xây dựng khu dân cư xanh tại các xã ven thành phố Hà 

Tĩnh. Nhân rộng các Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; kết nối, phát triển các 

loại hình du lịch sinh thái, du lịch làng xã nông thôn mới. Tổ chức trồng cây xanh 

theo quy hoạch, gắn với xây dựng các điểm nhấn cảnh quan các khu dân cư xanh 

theo hướng đô thị. 

- Chủ động, linh hoạt các giải pháp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 

trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Củng cố, nâng 

cấp các tiêu chí theo Quy định tiêu chí mới của Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. 

- Tiếp tục phát động sâu rộng phong trào chỉnh trang vườn hộ, xóa bỏ vườn 

tạp, đẩy mạnh phong trào “Ngày thứ 4 về cơ sở Chỉnh trang vườn hộ, phát triển kinh 

tế”; tăng cường ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật mới vào nghề làm vườn để nâng 

cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích vườn, góp phần quan trọng trong việc tạo 

thu nhập cho các hộ dân vùng nông thôn. 

- Phối hợp Đoàn liên ngành của tỉnh triển khai tổ chức đánh giá phân hạng 

các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP đợt 1 năm 2021. Tập trung tháo gỡ 

các khó khăn vướng mắc đối với các cơ sở có sản phẩm tham gia Chương trình 

OCOP năm 2021. 

- Triển khai quyết liệt, mạnh mẽ công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng Thị trấn 

Thạch Hà đạt các tiêu chí đô thị loại IV theo đúng kế hoạch. 

1.3. Triển khai thực hiện tốt quy hoạch, rà soát, điều chỉnh quy hoạch 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch đã được phê 

duyệt; hoàn thành công tác lập, điều chỉnh và công bố quy hoạch chung xây dựng 

các xã, quy hoạch Công viên Văn hóa - Thể thao Lý Tự Trọng, quy hoạch chung 

Thị trấn Thạch Hà tỉ lệ 1/2000. Từng bước cụ thể hóa quy hoạch vùng huyện đến 

năm 2035, tầm nhìn đến 2050 vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

- Ưu tiên bố trí vốn từ nguồn ngân sách và huy động các nguồn vốn đầu tư 

khác để lập quy hoạch, cắm mốc quy hoạch làm cơ sở cho việc giới thiệu địa 
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điểm, xem xét chấp thuận các dự án đầu tư và cấp phép xây dựng. Khảo sát, lập 

phương án trồng cây xanh trong toàn huyện và các trung tâm xã, thị trấn.  

1.4. Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ 

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thêm nhiều cửa 

hàng tiện lợi, siêu thị mi ni ở các khu vực có lợi thế. Triển khai các giải pháp bảo 

đảm ổn định sản xuất kinh doanh, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại 

- dịch vụ trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 và có chủ động kế hoạch 

phục hồi, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh sau khi dịch COVID-19 được 

kiểm soát. Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát chất lượng 

hàng hóa, đảm bảo bình ổn giá và an toàn vệ sinh thực phẩm. Hoàn thiện và ban 

hành Đề án phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và những 

năm tiếp theo. 

1.5. Huy động tối đa các nguồn lực, thực hiện xã hội hóa đầu tư, đẩy 

nhanh tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các công 

trình trọng điểm 

Tiếp tục huy động tối đa các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, lồng ghép có 

hiệu quả nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp, nhân dân và các nguồn vốn từ 

ngân sách nhà nước và nguồn vốn xã hội hoá. Đảm bảo tiến độ thi công và giải 

ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt 100%. 

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm: Dự án Cải tạo và nâng cấp Hệ thống kênh 

tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, do Cơ quan Phát triển 

Pháp (AFD) tài trợ; Tiểu Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện 

Thạch Hà; Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã chịu ảnh hưởng của Dự án 

khai thác mỏ sắt Thạch Khê, thực hiện Đề án 946; Dự án Củng cố, nâng cấp tuyến 

đê Hữu Phủ đoạn từ cầu Cửa Sót đến núi Nam Giới, huyện Thạch Hà,... 

Chỉ đạo quyết liệt chương trình làm đường GTNT, rãnh thoát nước, phục 

hồi mặt đường bê tông, kênh mương nội đồng, đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ 

tiêu trước 30/11/2021. 

1.6. Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, thực hiện tốt chính sách tín 

dụng, phát triển doanh nghiệp - hợp tác xã  

- Tập trung quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách; tổ chức thực hiện đồng bộ 

các giải pháp thu; rà soát đánh giá tiến độ thu và chỉ tiêu thu để kịp thời có các giải 

pháp chỉ đạo hiệu quả; phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách 

năm 2021. Đảm bảo vững chắc cân đối thu chi ngân sách, ưu tiên chi ngân sách 

cho đầu tư phát triển, chi an sinh xã hội. Thực  hiện  tốt  các  biện  pháp  tiết  kiệm  

chi, phòng chống tham nhũng, lãng phí và xử lý nợ xây dựng cơ bản. Chỉ đạo 

quyết liệt, đôn đốc các Chủ đầu tư giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng chính sách 

khuyến khích phát triển Hợp tác xã và tiếp tục rà soát, phân loại để giải thể các 

hợp tác xã hoạt động yếu kém. 

- Thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp tín dụng và lãi suất; chú trọng 

ưu tiên vốn cho nông nghiệp, nông thôn, nông thôn mới, giải quyết việc làm, xuất 

khẩu lao động, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

COVID-19 và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. 

2. Quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; giải phóng mặt bằng  
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- Làm tốt công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường và 

chống biến đổi khí hậu. Hoàn thành quy hoạch sử dụng đất huyện Thạch Hà giai 

đoạn 2021 - 2030; lập danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất trình HĐND tỉnh phê duyệt. Tập trung công tác cấp, phát giấy 

chứng nhận đất gắn với chỉnh lý biến động, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai. 

- Tập trung thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 13/5/2021 của UBND 

huyện về việc giải quyết các tồn đọng lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường 

trên địa bàn huyện. Tăng cường rà soát, kiểm tra đôn đốc, xử lý theo thẩm quyền 

các dự án sử dụng đất chậm tiến độ, không triển khai, sử dụng sai mục đích. Nắm 

tình hình tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án, nhất là các 

dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án xử lý chất thải rắn. Kêu gọi và tạo điều 

kiện cho các nhà đầu tư đầu tư nâng cấp lò xử lý rác Phù Việt đáp ứng nhu cầu về 

xử lý rác trên địa bàn huyện. Chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, hỗ trợ tái 

định cư, giải phóng mặt bằng cho các nhà đầu tư, các đơn vị thi công đảm bảo 

tiến độ, yêu cầu đề ra. 

3. Về phát triển văn hoá - xã hội 

3.1. Giáo dục và đào tạo: Tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

học 2021 và định hướng phân luồng học sinh sau THCS. Chuẩn bị tốt các điều 

kiện, triển khai thực hiện thành công Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối 

với lớp 1, lớp 2, lớp 6; vận dụng hiệu quả đối với các khối lớp còn lại trong năm 

học 2021-2022. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất 

lượng mũi nhọn. Tiếp tục bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, 

bổ sung đội ngũ giáo viên, nhân viên để thực hiện thành công kế hoạch xây dựng 

trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đến hết năm 2021 có 14 trường, đầu năm 

2022 có 8 trường được công nhận, công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia. Chuẩn 

bị các điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới và triển khai thực hiện nhiệm vụ 

năm học 2021-2022.  

3.2. Y tế: Tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác phòng chống dịch, đặc biệt là 

dịch bệnh COVID-19; tăng cường giám sát, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn. Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sỹ, nhất là 

tuyến xã. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các tuyến. Nâng cao chất 

lượng hoạt động y tế cơ sở, tăng cường công tác hoạt động phòng chống bệnh không 

lây nhiễm. Vận hành có hiệu quả mô hình Trung tâm Y tế tuyến huyện. Tăng cường 

thanh tra, kiểm tra, quản lý hành nghề y - dược tư nhân, hoàn thành tỷ lệ tham gia bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu trong 

Chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế - Dân số, đặc biệt là đạt tỷ lệ trẻ em dưới 5 

tuổi suy dinh dưỡng <8.5%. 

3.3. Văn hóa thông tin: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền các nhiệm vụ 

chính trị, kinh tế - xã hội, kỷ niệm các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước và của địa 

phương. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” gắn với xây dựng Nông thôn mới; tuyên truyền sâu rộng và thực hiện tốt 

nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và trong sản xuất, kinh doanh, phòng 

chống dịch bệnh COVID-19. Chú trọng phát triển thể thao quần chúng, thể thao 

thành tích cao, tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao lần thứ IX và xây dựng 
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Đề án phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và những 

năm tiếp theo. 

3.4. Lĩnh vực đào tạo nghề, chính sách xã hội: Tổ chức hoạt động đào tạo 

nghề theo kế hoạch đảm bảo hiệu quả, chất lượng, sát thực tế, nâng tỷ lệ lao động 

qua đào tạo nghề. Tổ chức thiết thực các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 74 năm 

ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021). Thực hiện có hiệu quả các 

chính sách, chương trình giảm nghèo và các chế độ ưu đãi người có công, hộ 

nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Tiếp tục huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho các 

đối tượng chính sách, hộ nghèo về nhà ở; chỉ đạo hoàn thành hỗ trợ người có công 

với cách mạng, hộ nghèo xây dựng nhà ở theo chỉ tiêu của Ban chỉ đạo 22 tỉnh giao. 

Triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; bảo vệ chăm sóc trẻ em, 

bình đẳng giới. Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá hộ nghèo, tiêu chí tỷ lệ lao 

động có việc làm và tỷ lệ lao động qua đào tạo cuối năm 2021. 

4. Về bảo đảm quốc phòng, an ninh, thanh tra, tư pháp 

- Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo giữ vững an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai thực hiện các bước trong công tác tuyển chọn 

gọi công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân; tổ chức 

giáo dục kiến thức quốc phòng cho các đối tượng. Sẵn sàng các biện pháp cứu hộ, 

cứu nạn, chữa cháy rừng. 

- Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý những vấn đề phức tạp xảy ra 

từ cơ sở, bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa 

bàn. Triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, an 

ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông để phát triển kinh tế bền vững. Rà 

soát, bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về dân cư. 

- Chỉ đạo các xã Thạch Xuân, Thạch Ngọc, Thạch Đài, Lưu Vĩnh Sơn, 

Thạch Trị, Thạch Lạc diễn tập phòng thủ cấp xã. 

- Thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là trong quản lý tài 

nguyên, quản lý tài chính, xây dựng cơ bản. Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường phát hiện, xử lý các 

vụ việc, vụ án tham nhũng. Tăng cường đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính 

quyền với nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện 

kết luận thanh tra, kiểm toán. Tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn 

đọng thuộc thẩm quyền quy định, nhất là đơn thư của công dân.   

- Triển khai sâu rộng, toàn diện trên các lĩnh vực công tác tư pháp. Thực 

hiện tốt quản lý nhà nước về tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị và 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ về quy hoạch, sử dụng 

đất của các tổ chức, cá nhân. 

5. Cải cách hành chính  

- Tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 khoá 

XII. Thực hiện nghiêm chính sách tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ 

thống chính trị. Tiếp tục thực hiện các giải pháp xử lý các tồn tại, vướng mắc, khó 

khăn sau sáp nhập xã. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, kiểm tra kỷ luật, kỷ 

cương hành chính. Thực hiện hoàn thiện cơ cấu bộ máy chính quyền sau bầu cử 

đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp đơn giản hóa các thủ tục hành chính; kịp 

thời triển khai thực hiện bộ thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung. Nâng 
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cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua Dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4, khai thác có hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn. 

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân để thực 

hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng - an 

ninh. Đổi mới nội dung và hình thức thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh các phong 

trào thi đua./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- UBMTTQ, các ban, phòng, ngành, đoàn thể; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khoa 
 



 

PHỤ LỤC 

Báo cáo tóm tắt một số kết quả nổi bật, trọng tâm 6 tháng đầu năm 2021 

(Kèm theo Báo cáo số 151/BC-UBND ngày 18/6/2021 của UBND huyện) 

 

TT Lĩnh vực Kết quả 

1  Sản xuất nông nghiệp Vụ Xuân năm 2021 thắng lợi toàn diện. Năng suất 58,2 tạ/ha, tăng 5,1 tạ/ha so 

với cùng kỳ, là năm có năng suất cao nhất từ trước đến nay, sản lượng 47.694 ,9 

tấn.  

2  Chăn nuôi Tình hình chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh (Dịch H5N6 

trên gà, Dịch tả lợn Châu  Phi, Dịch viêm da nổi cục trên đàn trâu bò). Tổng đàn 

giảm so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh. 

3  Thu ngân sách Tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt 331.515 triệu đồng/508.700 triệu đồng, đạt 

85% kế hoạch HĐND tỉnh giao, đạt 65% kế hoạch HĐND huyện giao. 

4  Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng ước tính 768.497 triệu đồng, bằng 96,71% 

cùng kỳ năm 2020. 

5  Thương mại - Dịch vụ Hoạt động thương mại - dịch vụ, du lịch biển bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh 

COVID-19, đặc biệt sau giai đoạn nghỉ Lễ 30/4. 

6  Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng rèn luyện sức khỏe phát triển 

mạnh giai đoạn đầu năm
 
và trầm lắng dần từ cuối tháng 4 do ảnh hưởng của dịch 

COVID-19. 

7  Y tế Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; huyện đã tiến hành quyết liệt, 

đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch. Đến nay trên địa bàn huyện có 18 ca 

dương tính với virus Sars-CoV-2 (từ ngày 29/4/2021). 

8  An ninh, quốc phòng, Nội vụ An ninh trật tự được bảo đảm. Hoàn thành công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cuộc Bầu cử diễn ra an 

toàn, đúng luật định, cơ bản đúng định hướng và đảm bảo số lượng, chất lượng. 
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