
 

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 2022 
(Trình Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX) 

 
 

Triển khai Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 

2022 trong điều kiện có nhiều thuận lợi từ những thành quả đạt được trong năm 

2021; tuy nhiên vẫn gặp nhiều khó khăn từ nguyên nhân khách quan, đặc biệt 

dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp sau Tết Nguyên đán, tác động của khủng 

hoảng Nga - UCraina làm giá xăng dầu tăng cao kéo theo giá nguyên liệu, hàng 

hóa cơ bản tăng… đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phục hồi và phát triển 

kinh tế xã hội, nhưng huyện Thạch Hà đã thực hiện tốt Quy định tạm thời “Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” của Chính phủ và đạt 

được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt. Thu ngân sách đạt cao, vượt kế hoạch 

HĐND tỉnh và HĐND huyện giao; quốc phòng - an ninh được giữ vững, an sinh 

xã hội đảm bảo.  

A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Sản xuất nông nghiệp  

Tổng diện tích sản xuất lúa vụ Xuân 8.229/8.162 ha, đạt 100,82% kế 

hoạch1. Năng suất lúa 53,12 tạ/ha, giảm 5,21 tạ/ha so với cùng kỳ; sản lượng 

43.714,3 tấn, giảm 4.086,76 tấn so với cùng kỳ. Lạc: Diện tích 746 ha/780 ha, đạt 

95,64% kế hoạch, năng suất 25 tạ/ha (giảm 0,5 tạ/ha so với cùng kỳ), sản lượng 

1.865 tấn; Rau, đậu, thực phẩm: Diện tích 1.157 ha/800 ha, đạt 144,6% kế hoạch, 

năng suất 71,4 tạ/ha, sản lượng 8.260,9 tấn (tăng 893,78 tấn so với cùng kỳ). 

Triển khai Đề án sản xuất vụ Hè Thu năm 2022 đảm bảo tiến độ; hoàn thành gieo 

cấy 100% diện tích. Triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch 

bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi. Chỉ đạo tiêm phòng vắc xin phòng bệnh 

cho đàn gia súc, gia cầm2. Khai thác, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế nuôi trồng, 

khai thác thủy sản trên địa bàn, đặc biệt là tại các xã có nhiều lợi thế, cụ thể: Tổng 

diện tích nuôi trồng 1.002,62/1.123 ha, đạt 89,3% kế hoạch; tổng sản lượng thủy 

                                           
1 Trong đó, trà xuân trung 59ha, chiếm 0,7%; trà xuân muộn 8.170ha, chiếm 99,3%;  nhóm giống lúa chất lượng 

cao chiếm tỷ lệ 68% diện tích. 
2 Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò đạt 51,8% KH; dịch tả lợn đạt 67% KH; tụ huyết trùng lợn đạt 67% KH; dại 

chó 3.850 liều đạt 35,7% KH; H5N1 cho gà đạt 44%KH; H5N1 cho vịt đạt 57% KH; vắc xin LMLM trâu, bò đạt 

16%KH; tụ huyết trùng trâu, bò đạt 12,2%KH. 
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sản 4.200 tấn, đạt 58,3% kế hoạch3. Thực hiện cải tạo, chỉnh trang 1.518 vườn hộ, 

trong đó có 115 vườn chưa hoàn thành, 1.403 vườn đã hoàn thành và tổ chức sản 

xuất4. Dịp Xuân Nhâm Dần trồng 129.818 cây phân tán, đạt 106,05% kế hoạch, 

trong đó: 66.215 cây lâm nghiệp, 9.625 cây bóng mát, 53.978 các loại cây khác. 

Chủ động triển khai kế hoạch công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn và phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.  

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 với tình hình 

dịch bệnh COVID-19. Xây dựng mới 32 mô hình (MH) sản xuất có doanh thu từ 

300 triệu đồng trở lên (5 MH lớn, 2 MH vừa, 25 MH nhỏ), tăng 20 MH so với 

cùng kỳ năm 20215. Huy động Nhân dân, cán bộ, công chức tham gia hiệu quả 

“Ngày Thứ 4 về cơ sở chỉnh trang, phát triển kinh tế vườn hộ” và “Ngày Thứ 7 về 

cơ sở xây dựng nông thôn mới”6. Thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) năm 2022; đăng ký 6 ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình 

OCOP7; 02 xã (Lưu Vĩnh Sơn, Tân Lâm Hương) đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

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

hiện có hiệu quả8. Ban hành Đề án và Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng 

huyện Thạch Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021 - 2024”. 

3. Thu, chi ngân sách, đầu tư 

Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách. Thu ngân sách trên 

địa bàn 589.662 triệu đồng, đạt 145% kế hoạch UBND tỉnh, đạt 141% kế 

hoạch HĐND huyện giao, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2021. Một số loại thuế 

đạt cao: Thu tiền sử dụng đất 495.562 triệu đồng đạt 165% kế hoạch HĐND 

huyện giao9; thu tiền thuế, phí trên địa bàn 94.100 triệu đồng, đạt 79% kế 

hoạch HĐND huyện giao10… Quản lý tốt công tác chi ngân sách, đảm bảo thực 

hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và một số nhiệm vụ phát sinh. Tổng chi ngân 

                                           
3 Sản lượng khai thác đạt 3.060 tấn/4.150 tấn đạt 73,7% kế hoạch năm, bằng 102% so với cùng kỳ năm 2021; 

nuôi trồng 1140 tấn/3050 tấn đạt 37,4% KH năm, bằng 238% so với cùng kỳ năm 2021. 
4 Trồng mới 6.743 cây ăn quả các loại; 66.400 cây đào, mai; sản xuất rau củ quả.  
5 Lũy kế đến nay, toàn huyện có 1.473 mô hình (196 MH lớn, 242MH vừa, 1.035 MH nhỏ). 
6 Trồng 25,95 km cây bóng mát, phá bỏ 3.635 m tường rào để mở rộng đường giao thông, hiến 10.788,2 m2 

đất (294 hộ); xây mới 27,45 km bồn trồng cây hàng rào xanh; trồng mới 86,97 km hàng rào xanh; chăm 

sóc, cắt tỉa 411,2 km hàng rào xanh; đổ mở rộng đường bê tông 11,69 km; đổ mở rộng lề đường 14,3 km; 

xây dựng 11,55 km rãnh thoát nước; đúc 8,2 km nắp đậy rãnh thoát nước; lắp đặt 121 biển báo giao thông; 

48 điểm gờ giảm tốc; di dời 157 cột điện, lắp đặt 14,4 km đường điện thắp sáng; cải tạo 376 vườn tạp, 

chỉnh trang 1.518 vườn hộ; lắp đặt 54 bể bioga, lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước tại 50 vườn hộ; lắp đặt 

1.098 hệ thống xử lý nước thải, 671 hố xử lý rác thải tại hộ gia đình; phá bỏ, di dời 353 nhà vệ sinh 1,2 

ngăn để xây dựng vệ sinh tự hoại; di dời, phá bỏ 115 công trình chăn nuôi vị trí bất hợp lý... 
7 Bánh ram Hà Tĩnh Green Life, Cu đơ Lệ Phương, Kẹo lạc - kẹo dồi Sửu Hà, Trứng gà đồi Khe Giao, Bánh đa 

nem Lan Hưng, Dò bột Dũng Tâm. 
8 Triển khai đầu tư xây dựng hệ thống trang trí chiếu sáng tại Trung tâm thị trấn Thạch Hà nhân dịp Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần... 
9. Một số xã có tỷ lệ số thu tiền cấp quyền sử dụng đất đạt cao như: Thạch Xuân 1.338%; Thạch Văn 395%; 

Thạch Đài 324%; Việt Tiến 337%. 
10 Một số xã có tỷ lệ số thu thuế, phí đạt cao như: Thạch Xuân 257%, Nam Điền 205%, Ngọc Sơn 190%, Thạch 

Văn 169% 
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sách nhà nước 6 tháng đầu năm là 485.653 triệu đồng, đạt 53% dự toán HĐND 

huyện giao11. Đến nay, thu hút 03 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng nguồn vốn 

đầu tư hơn 1.024,244 tỷ đồng12 (tổng mức đầu tư gấp 10 lần cùng kỳ năm 2021). 

Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để khởi 

công các công trình, dự án theo kế hoạch đề ra. Tín dụng ngân hàng đáp ứng nhu 

cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân và các tổ chức13. Tập trung đẩy nhanh 

tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn14. 

4. Quy hoạch, Xây dựng và Giao thông 

 Triển khai lập Quy hoạch chung các xã theo kế hoạch15. Hoàn thiện hồ sơ 

điều chỉnh quy hoạch xây dựng Công viên văn hóa Lý Tự Trọng trình Sở Xây 

dựng thẩm định. Góp ý thỏa thuận quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch 11 dự án đầu 

tư xây dựng trên địa bàn. Chỉ đạo khảo sát, lập quy hoạch xây dựng các Khu tái 

định cư phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua huyện 

Thạch Hà. Thực hiện cấp phép xây dựng 39 công trình nhà ở riêng lẻ. Đến nay, 

hoàn thành 30,49km đường giao thông nông thôn, trong đó có 6,3km đường 

GTNT do lồng ghép các dự án. Chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch, trật tự 

xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn. Hoàn thành các nội dung UBND tỉnh 

và các sở, ngành giao liên quan đến Dự án thành phần đường bộ cao tốc Bãi Vọt - 

Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng đoạn qua huyện Thạch Hà. 

5. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ 

Đến nay, tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp Phù Việt đạt 45.75%, tăng 

2.28% so với cuối năm 2021. 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 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 867.159 triệu 

đồng, tăng 7.66% so với cuối năm 202116. 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. 

6. Tài nguyên và Môi trường, Giải phóng mặt bằng 

                                           
11 Trong đó: Chi đầu tư phát triển 149.441 triệu đồng, đạt 78% kế hoạch; chi thường xuyên 278.532 triệu 

đồng, đạt 40% kế hoạch; chi bổ sung cho ngân sách cấp xã: 57.680 triệu đồng. 
12 Dự án Nhà máy may mặc xuất khẩu Sunny Apparel Vina tại Cụm Công nghiệp Phù Việt, xã Việt Tiến, huyện 

Thạch Hà. Dự án Khu dân cư nông thôn mới tại thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà. Dự án Khu du 

lịch biển cao cấp Wyndham Costa Hà Tĩnh tại xã Thạch Văn và Thạch Trị với tổng mức đầu tư 952,383 tỷ đồng. 
13 Tổng dư nợ tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT là 1.991 tỷ đồng/7.747 khách hàng, tăng 309 tỷ đồng so với 

đầu năm, đạt 115% kế hoạch, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 92%; dư nợ tại Ngân hàng 

chính sách xã hội huyện Thạch Hà 561 tỷ đồng/11.000 khách hàng, đạt 98% kế hoạch. 
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 Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán lập Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Thạch Sơn đến năm 

2025 tầm nhìn đến năm 2030. Chấp thuận chủ trương lập quy hoạch chung xây dựng các xã: Ngọc Sơn, Thạch 

Liên, Thạch Kênh, Thạch Văn, Thạch Thắng. 
16 Tính theo giá hiện hành. 
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Lũy kế 6 tháng, giao đất 233 lô với diện tích 54.745,9 m2 17. Tiếp nhận 

922/2.169 hồ sơ công nhận lại diện tích đất ở trước ngày 18/12/198018 (đạt 

42,5%); ban hành 637/922 Quyết định công nhận (đạt 69,08% tỷ lệ hồ sơ tiếp 

nhận). Tiếp tục công nhận đất nông nghiệp cho các hộ gia đình theo Hướng 

dẫn số 3888/HD-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường; tiếp nhận, thẩm 

định 90 hồ sơ/342 hộ có nhu cầu, phê duyệt 20 hồ sơ19. Triển khai công tác đo 

đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính cho các hộ gia đình, cá nhân hiến đất thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh20. Cơ 

bản hoàn thành lập Kế hoạch sử dụng đất huyện Thạch Hà năm 2022, Quy 

hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 203021. Tổ chức làm việc với Nhà đầu tư về 

việc nâng cấp Khu xử lý rác thải xã Thạch Lạc - Thạch Trị. Xử lý các tồng đọng 

trong công tác GPMB 10 dự án chuyển tiếp trong năm 2021, tập trung triển khai 

GPMB Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn qua huyện Thạch Hà và 04 dự án 

khác22 với diện tích dự kiến thu hồi để bồi thường, hỗ trợ là 200,9 ha, số hộ bị 

ảnh hưởng 1.030 hộ23.  

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI 

1. Văn hóa - Thông tin 

Chỉ đạo công tác tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trọng đại, sự kiện của 

quê hương, đất nước24 bằng nhiều hình thức phù hợp25. Khai trương mùa du lịch 

biển Thạch Hải năm 2022. Tổ chức, tham gia tốt các giải đấu trong khuôn khổ 

Đại hội thể dục thể thao toàn huyện, tỉnh26. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức Đại 

hội Thể dục Thể thao cơ sở. Phối hợp tổ chức thành công Giải đua thuyền toàn 

tỉnh diễn ra tại huyện27. Tổ chức Lễ hội Đền Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi 

đảm bảo trang trọng, ý nghĩa và có sức lan toản lớn. Hưởng ứng sôi nổi các hoạt 

động hướng tới 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. Đẩy mạnh phong trào 

                                           
17 Đấu giá 144 lô với diện tích 605,5m2, cấp quyền 89 lô với diện tích 22.140,4 m2. 
18 Trong đó: Thị trấn Thạch Hà 185 hồ sơ, Thạch Đài 30 hồ sơ, Thạch Kênh 40 hồ sơ, Lưu Vĩnh Sơn 78 hồ sơ, 

Thạch Sơn 137 hồ sơ, Thạch Xuân 174 hồ sơ, Đỉnh Bàn 36 hồ sơ, Nam Điền 01 hồ sơ,  Thạch Thắng 13 hồ sơ, 

Thạch Văn 62 hồ sơ, Việt Tiến 168 hồ sơ, Thạch Lạc 01 hồ sơ. 
19 Tượng Sơn 09 hồ sơ, Thạch Thắng 03 hồ sơ, Thạch Long 06 hồ sơ, Nam Điền 02 hồ sơ. 
20 Hoàn thành việc đo đạc, chỉnh lý địa chính đối với 10/20 xã (Thạch Liên, Thạch Kênh, Thạch Long, Thạch 

Sơn, Thạch Đài, Việt Tiến, Thạch Thắng, Nam Điền, Thạch Ngọc và Thạch Xuân). 
21 Đã điều chỉnh lần thứ 4 theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, bổ sung quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 đối với huyện, thị xã bị ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - 

Nam phía Đông. 
22 Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua huyện Thạch Hà: Diện tích thu hồi, bồi thường 151 ha, ước tính 500 hộ bị 

ảnh hưởng, giá trị bồi thường 639.898 triệu đồng. 04 Dự án gồm: Cải tạo đô thị thị trấn Thạch Hà (AFD), Hạng 

mục đường phân lũ phía Tây và kênh cầu Cúc; Xây dựng trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh; Xây dựng trại 

giam Công an Xuân Hà; Khu dân cư thị trấn Thạch Hà - Tổ dân phố 8. 
23 Giá trị bồi thường, hỗ trợ ước tính 686.298 triệu đồng. 
24 Mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần, Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 

thống nhất đất nước 30/4/1975 và ngày Quốc tế lao động 1/5, Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954; 132 năm 

ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890; SEA Games 31 và Đại hội Thể dục Thể thao toàn huyện; Hội nghị 

văn hóa toàn tỉnh năm 2022, 65 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh… 
25 Hơn 5.000 lượt phát trên truyền thanh cơ sở và truyền thanh lưu động; 80 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử, 

mạng xã hội facebook, zalo; treo hơn 350 khẩu hiệu, băng rôn, 22.000 cờ Tổ quốc, cờ Đảng… 
26 Giải bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng; Giải bóng chuyền nữ, Giải bóng chuyền nam công chức cấp xã… 
27 Đua thuyền nam Thạch Hà đạt giải Nhất tỉnh, nữ đạt giải Ba tỉnh. 
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văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng rèn luyện sức khỏe. 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, được Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đánh giá cao28. Thực hiện mạnh mẽ việc khai thác, tác nghiệp 

theo quy trình trên hồ sơ công việc, một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến; 

sử dụng hiệu quả các hệ thống phục vụ chỉ đạo điều hành29. 

2. Giáo dục - Đào tạo 

Chỉ đạo các trường tổ chức thực hiện chương trình dạy học đảm bảo chất 

lượng, tiến độ, linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch COVID-19 ở từng địa 

phương, trường học, lớp học. Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được giữ vững 

và nâng cao, 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 gia30. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình môn học và 

tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS đạt cao31. Hoạt động dạy học, đào tạo nghề 

của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên có nhiều đổi 

mới, sáng tạo32. Tổ chức tốt các hoạt động đọc sách, duy trì hiệu quả tủ sách lớp 

học bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, ý nghĩa33. Thực hiện tốt Chương trình 

GDPT 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6; tập trung chuẩn bị các điều kiện thực 

hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 3, lớp 7 , lớp 10 năm học 2022 - 

2023. Thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường 

đạt chuẩn Quốc gia34. Hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 

2022 - 2023. 

                                           
28 Đoàn của Bộ lựa chọn, kiểm tra ở xã Tượng Sơn vào ngày 23/5/2022. 
29 100% văn bản đều ký số (trừ văn bản mật); tiếp tục sử dụng hiệu quả các phần mềm: Lịch công tác số hóa, 

Danh bạ trực tuyến; đưa vào vận hành, sử dụng Hệ thống theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm online... 
30 - Năm học 2021 - 2022 có 38/97 em đạt giải tại cuộc thi Trạng Nguyên Toàn Tài cấp Quốc gia, 5 em đạt giải 

Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quốc gia (01 Giải Nhất, 02 giải Ba, 02 giải Khuyến khích); Thạch Hà là đơn vị 

xếp thứ 2 toàn tỉnh trong cuộc thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 (sau Thành phố) với 71/118 em đoạt giải (8 giải Nhất, 

17 giải Nhì, 34 giải Ba và 12 giải Khuyến khích); 04 học sinh tham gia chung kết Trạng nguyên Tiếng Anh cấp 

Quốc gia vòng chung kết; cuộc thi “Vì môi trường tương lai” lần thứ 3 năm 2021 có 1 học sinh đạt giải; 02 học 

sinh đạt giải cuộc thi Toán bằng Tiếng Anh Quốc gia, trong đó có 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc; 13 em 

đạt giải Olympic toán ASMO Quốc gia, trong đó có 1 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc, 1 huy chương 

Đồng, 4 giải Khuyến khích… Học sinh giỏi quốc gia: 61 em đạt giải (Cấp tiểu học). 

    - Thi Tin học trẻ cấp huyện 21/34 em đạt giải. Học sinh giỏi cấp huyện (lớp 8, 9): 352/451 em đạt giải, đạt tỷ 

lệ 78,04% (trong đó: Giải Nhất: 36, Giải Nhì: 59, Giải Ba: 100, Giải Khuyến khích: 157). 

    - Năm học 2021 - 2022, các trường THPT trên địa bàn huyện có 01 em đạt Giải Nhì cấp Quốc gia môn Địa lý, 84 

em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 2 em đạt giải cuộc thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh (Học sinh Trương Thị 

Thục Uyên, lớp 11A6, đạt giải Nhì môn Địa lí. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh: Giải Nhất 4 em, Giải Nhì 23 em, Giải Ba 

29, Giải Khuyến khích 28 em. Cuộc thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật: 01 Giải Nhất, 01 Giải Khuyến khích). 
31 Hoàn thành chương trình môn học: Tiểu học: 99,8%, THCS: 99,6%. Tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS đạt 

1.874/1.891=99,1%. 
32 Mở 2 lớp đào tạo nghề cho 70 học viên. Liên kết doanh nghiệp đào tạo nghề cho 150 lao động đi làm việc ở 

Hàn Quốc. Khóa học 2019 - 2022, Trung tâm có 39/49 em học Trung cấp nghề, 100% học sinh đậu tốt nghiệp đã 

được nhận bằng Trung cấp và được giới thiệu việc làm trong nước với mức lương ổn định trên 6 triệu 

đồng/tháng… 
33 100% trường TH, THCS có tủ sách lớp học; 12 trường được Dự án Zhi-Shan tặng 204 tủ sách lớp học. 
34 Năm học 2021 - 2022, toàn huyện có 12 đơn vị được công nhận đạt chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục và 

trường chuẩn quốc gia (Mầm non: Đỉnh Bàn, Thạch Khê, Thạch Trị, Thạch Lưu, Thạch Ngọc, Nam Điền, Thạch 
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3. Chế độ chính sách, việc làm, an sinh xã hội 

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác xã hội hóa hỗ trợ, tặng 

quà cho các đối tượng trong các dịp lễ, tết luôn được quan tâm và đạt hiệu quả tốt. 

Trao 33.263 suất quà với tổng trị giá 9.077 triệu đồng cho các đối tượng chính 

sách và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn35. Chú trọng các hoạt động đào tạo 

nghề, giới thiệu việc làm cho lao động36; tạo việc làm mới cho 1.349/2.500 lao 

động, đạt 53.9% kế hoạch năm37. Hoàn thành hỗ trợ và đưa vào sử dụng 266 nhà 

ở kiên cố người có công, hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai. Tổ chức rà soát 

nhu cầu hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có công với cách mạng 

có hoàn cảnh khó khăn38. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP 

ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-1939. Thực hiện đầy 

đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng 

bảo trợ xã hội. Quan tâm công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em40. Tổ chức 

tốt các hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em41.  

4. Y tế 

Triển khai hiệu quả Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” của Chính phủ. Chỉ đạo công tác tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi; đến nay, mũi 1 đã tiêm 6.896 

liều, đạt 45.5% kế hoạch, mũi 2 tiêm 1.424 liều, đạt 20.6% kế hoạch. Thường 

xuyên kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, kịp thời xử lý các cơ sở vi 

phạm42. Chỉ đạo công tác quản lý giá thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế đối với các cơ 

sở kinh doanh dược trên địa bàn, đặc biệt là trong việc kinh doanh các mặt hàng 

phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-1943. Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm 

                                                                                                                                    
Long; Tiểu học:  Nam Điền, Tô Hiến Thành, Thạch Kênh, Lý Tự Trọng; THCS: Lê Hồng Phong). Lũy kế đến 

nay, có 60/67 trường chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 89,55% (Mầm non: 28/28, Tiểu học: 22/25, THCS: 10/14). 
35 Quà Trung ương 5.681 suất - 1.849 triệu đồng, quà tỉnh 12.061 suất - 1.377 triệu đồng, quà thắp hương Liệt sỹ 

(tỉnh) 2.560 suất - 768 triệu đồng, quà huyện 1.976 suất - 720.984.000 đồng, quà xã, thị trấn 3.204 suất - 

478.800.000 đồng, quà xã hội hóa 7.781 suất - 3.890 triệu đồng. 
36 Thông báo thông tin tuyển dụng của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, tuyển chọn 

người lao động làm việc tại Đài Loan, Nhật Bản, Chương trình lao động nông nghiệp tại Australia. Tổ chức khai 

giảng 02 lớp Kỹ thuật chế biến món ăn tại xã Tân Lâm Hương, Thạch Liên; 01 lớp May công nghiệp tại xã Việt 

Tiến. Phối hợp với Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt Đức khảo sát 01 lớp nghề điện dân dụng tại xã Thạch Hội… 
37 Trong đó: 688 lao động làm việc trong tỉnh, 582 lao động đi làm việc ngoài tỉnh, xuất khẩu lao động 79 người. 
38 Tổng số nhà cần hỗ trợ 216 nhà (hộ nghèo 100 nhà; hộ cận nghèo 92; hộ người có công 24). Rà soát, đề nghị 

Ban Chỉ đạo 22 tỉnh hỗ trợ 5 nhà nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. 
39 Đến nay, tỉnh phê duyệt 4.116 hồ sơ với số tiền 4.589.825.000 đồng, huyện đã chi trả 100% cho các đối tượng 

được hưởng hỗ trợ. 
40 Phối hợp với Văn phòng Dự án CIA trao học bổng đợt 2 cho học sinh các xã: Thạch Hội, Thạch Trị, Thạch 

Hải, Thạch Khê, Đỉnh Bàn, Lưu Vĩnh Sơn, Thị trấn Thạch Hà với số tiền 54.100.000đồng. Phối hợp với Tổ chức 

Zinshan cấp 100 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi tại các xã, thị trấn. Huy động các nguồn xã hội hóa 

hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Thạch Kênh và Thạch Ngọc; tặng 650 

suất  1.400 cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 700 triệu… 
41 UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tại huyện. 
42 Đoàn kiểm tra của UBND huyện đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 11 cơ sở với tổng số tiền phạt 

10.250.000 đồng. 
43 Đoàn đã tổ chức kiểm tra 46 cơ sở, xử lý vi phạm 9 cơ sở, số tiền 22 triệu đồng. 
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y tế toàn huyện đạt 93,4%, bằng 99.1% kế hoạch HĐND huyện giao44. Thực 

hiện có hiệu quả, thường xuyên Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. 

III. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH, NỘI VỤ 

1. An ninh - Quốc phòng 

Tình hình an ninh tuyến biển, an ninh trật tự ổn định, không có vụ việc bất 

ngờ, đột xuất xảy ra. Triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công 

trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 202245. Tổ chức Lễ giao, nhận 

quân năm 2022 đảm bảo trang trọng, nhanh gọn, an toàn trong phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19; bàn giao 161 tân binh, trong đó 131 chiến sỹ tham gia 

nghĩa vụ Quân sự, 30 chiến sỹ tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Chủ động 

các phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. 

Tổ chức Hội thao huấn luyện chiến đấu lực lượng dân quân cụm số 2 an toàn, 

nghiêm túc, đảm bảo kế hoạch, đánh giá đúng thực chất và khách quan. Tai 

nạn giao thông xảy ra 07 vụ, 06 người chết, 03 người bị thương. Từng bước 

triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030 (Đề án 06). 

2. Thanh tra, Tư pháp 

Tiến hành 03 cuộc thanh tra trách nhiệm gắn với thanh tra kinh tế - xã hội 

tại các xã: Thạch Kênh, Thạch Hội, Thạch Thắng; theo dõi, đôn đốc 03 kết luận 

thanh tra đã có hiệu lực pháp luật46. Duy trì nghiêm túc chế độ tiếp công dân định 

kỳ và thường xuyên47. UBND huyện và UBND cấp xã tiếp nhận 205 đơn, qua 

phân loại xử lý có 198 đơn đủ điều kiện thụ lý, giải quyết48 (KN: 07 đơn; TC: 06 

đơn; KNPA: 185 đơn); đã tiến hành giải quyết 152/198 đơn, đạt 76,8%49. 

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

cộng đồng dân cư bằng nhiều hình thức50. Phối hợp chặt chẽ trong công tác xử lý 

vi phạm hành chính51. Thực hiện có hiệu quả các giao dịch tư pháp cho tổ chức và 

cá nhân. Hoàn thành 100% việc số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch lịch sử. 

3. Nội vụ 

                                           
44 Một số xã có tỷ lệ đạt cao như Thạch Ngọc, Thạch Liên, Việt Tiến, Thạch Hải… 
45 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. 
46 Kết luận thanh tra các xã Thạch Sơn, Thạch Kênh, Thạch Hội. 
47 Toàn huyện tiếp 180 lượt công dân đến KN, TC, KN, PA, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: Tại 

UBND huyện tiếp 54 lượt người (tiếp định kỳ 06 lượt người, tiếp thường xuyên 48 lượt người); tại UBND cấp xã 

tiếp 126 lượt người (tiếp định kỳ, đột xuất 47 lượt người; tiếp thường xuyên 79 lượt người). 
48 Cấp huyện 43 đơn (KN: 02 đơn; TC: 02 đơn; KNPA: 39 đơn); cấp xã 155 đơn (KN: 05 đơn; TC: 04 đơn; 

KNPA: 146 đơn). 
49 Cấp huyện giải quyết 28/43 đơn KN, TC, KNPA thuộc thẩm quyền, đạt 65,1% (trong số 15 đơn chưa giải 

quyết, có 05 đơn chưa đến hạn giải quyết theo thời gian quy định). Cấp xã giải quyết 124/155 đơn KN, KNPA 

thuộc thẩm quyền, đạt 80,0%. 
50 Tổ chức 65 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật; cấp phát 15.000 tờ rơi các loại; duy trì phát thanh hàng 

tuần; đăng tải hơn 100 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử huyện và trên mạng xã hội. 
51 Xử phạt vi phạm hành chính 117 vụ, 119 đối tượng với số tiền phạt: 478.462.000 đồng. 
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Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2022; nhiều công trình, phần việc đã được hoàn thành, khen thưởng cho 

123 tập thể, 1.231 cá nhân52. Thực hiện tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động cán bộ, 

công chức, viên chức cũng như bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh quản lý, 

chuyển đổi vị trí công tác đúng quy trình, quy định53. Thực hiện tốt chế độ chính 

sách, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức. 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. Công tác cải cách hành chính 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 dân54. Kịp thời rà soát, bổ sung, thực hiện sắp xếp các tổ chức bộ 

máy, nhân sự chính quyền cấp xã, đến cấp thôn55; sáp nhập 01 thôn theo Nghị quyết 

HĐND tỉnh56. Giải quyết, phân định một số đoạn địa giới hành nội huyện. Thực 

hiện nghiêm túc quy trình rà soát, giới thiệu bổ sung, giới thiệu nhân sự nhiệm 

kỳ 2020 - 2025; 2021 - 2026 và xây dựng nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031. 

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; xem xét đề xuất mở rộng 

khuôn viên một số cơ sở tôn giáo, thống nhất đồng ý thành lập mới 3 giáo xứ trên 

địa bàn. 

B. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế 

- Tiến độ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm còn chậm so với kế hoạch. 

- Phong trào xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương có thời điểm 

còn chững lại. Mô hình phát triển sản xuất còn ít, hạn chế về quy mô, chất lượng. 

Triển khai Chương trình OCOP ở cơ sở còn lúng túng. 

- Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện chương trình giao thông nông 

thôn và thủy lợi nội đồng đạt thấp so với cùng kỳ các năm. 

                                           
52 Chủ tịch UBND huyện tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, cho 44 tập thể, danh hiệu “Lao động tiên tiến” 

cho 411 cá nhân, trong đó có 60 danh hiệu CSTĐCS; tặng Giấy khen cho 66 tập thể và 567 cá nhân, hộ gia đình, trong 

đó 19 hộ gia đình và 75 cán bộ bán chuyên trách và người thực hiện nhiệm vụ khác cấp thôn; khen thưởng cho tập thể, 

giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi năm học 2021 - 2022 (Khối TH, 

THCS 02 tập thể, 11 cá nhân và 313 lượt học sinh giỏi các kỳ thi, cuộc thi; trường THPT Nguyễn Trung Thiên 24 giáo 

viên, 43 học sinh, trường THPT Lý Tự Trọng 27 giáo viên và 60 học sinh, Trường THPT Lê Quý Đôn 27 giáo viên, 

45 học sinh); tặng Giấy khen cho 11 tập thể, 18 cá nhân có thành tích “Doanh nghiệp vì lao động”, công tác tuyển giao 

quân và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng). UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 03 tập thể, 07 tập thể xuất sắc; tặng 

Bằng khen cho 08 tập thể và 14 cá nhân và tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 01 cá nhân về thực hiện 

nhiệm vụ năm 2021; Bằng khen cho 02 tập thể, 02 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, 

viên chức Thạch Hà thi đua thực hiện văn hóa công sở, giai đoạn 2019 - 2022. Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua 

xuất sắc cho 01 tập thể; tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân; Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập cho 

01 cán bộ hoạt động trước năm 1935... 
53 Đề xuất tiếp nhận 04 viên chức thành công chức53; tiếp nhận 16 giáo viên (08 giáo viên ngoại huyện, 08 giáo 

viên ngoại tỉnh), phối hợp thực hiện tiếp nhận 2 cán bộ xã về công tác tại Liên đoàn Lao động huyện, Ủy ban 

MTTQ tỉnh; đồng ý cho 06 giáo viên liên hệ công tác (05 giáo viên ngoại huyện, 01 giáo viên ngoại tỉnh); điều 

động 04 công chức cấp huyện, 29 giáo viên, 02 công chức cấp xã… 
54 Trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 21.004 hồ sơ, đã giải quyết 20.297 hồ sơ, 707 hồ sơ đang giải quyết; 100% đã 

giải quyết đúng hạn. 
55 Đến nay, 144/202 thôn trên toàn huyện đã tổ chức đại hội, hội nghị bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 

2022 - 2025. 
56 Sáp nhập thôn Phúc với thôn Lộc Thọ thành thôn Phúc Lộc (xã Việt Tiến). 
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- Một số sắc thuế đạt thấp như: Thu tiền khai thác khoáng sản 11%, thu 

quốc doanh 6%, thuế phi nông nghiệp 25%, thu tại xã 4%. Một số xã số thu chỉ 

đạt dưới 15% kế hoạch như: Thạch Liên 8%, Thạch Khê 7%, Thạch Thắng 7%, 

Tượng Sơn 7%, Đỉnh Bàn 10%, Thị trấn 13%. 

- Việc công nhận lại đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 

và xử lý các trường hợp cho thuê đất sai thẩm quyền tiến độ còn chậm. Công tác 

giải phóng mặt bằng một số dự án chưa bảo đảm yêu cầu. 

 - Tỷ lệ bao phủ BHYT một số xã còn đạt thấp và thiếu tính bền vững, như 

Nam Điền, Thạch Đài, Thạch Khê, Thạch Trị, Ngọc Sơn… 

- Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số cán bộ, công chức, 

viên chức vẫn chưa nghiêm; tỷ lệ thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 3, 4 

còn thấp. 

- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ; tai nạn 

giao thông tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 202157. Vẫn còn nhiều đơn thư 

của công dân chưa được giải quyết kịp thời, thời gian giải quyết còn kéo dài. Một 

số đơn vị quan tâm chưa đúng mức đối với các kiến nghị của cử tri và Nhân dân. 

2. Nguyên nhân 

* Khách quan: 

Thủ tục giải ngân vốn đầu tư công còn vướng mắc; giá xăng dầu, vật liệu 

xây dựng và vật tư nông nghiệp tăng cao, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức 

tạp; giá đất ở tăng đột biến tại một số địa phương dẫn đến một số công trình khi 

áp giá đền bù vượt chi phí GPMB dự tính ban đầu… UBND tỉnh chậm lựa chọn 

đơn vị cung ứng xi măng so với những năm trước. 

* Chủ quan: 

- Quy mô, năng lực quản trị của các cơ sở sản xuất còn nhỏ và yếu, thiếu 

kiến thức về kinh tế thị trường và phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị; một số 

sản phẩm chủ lực gặp khó khăn về vốn và công nghệ chế biến, bảo quản. 

- Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác giải quyết 

đơn thư của công dân; chưa thường xuyên tổ chức đối thoại với Nhân dân để xử 

lý các vướng mắc. 

- Một số ngành, đơn vị, chính quyền địa phương chưa quyết liệt trong chỉ 

đạo và tổ chức thực hiện, công tác phối hợp chưa tốt, tinh thần trách nhiệm của 

người đứng đầu chưa cao; phương pháp triển khai nhiệm vụ chưa khoa học, hiệu 

quả. Công tác tham mưu quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn thiếu chặt 

chẽ; chưa kịp thời cụ thể hóa và bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã 

ban hành để tổ chức thực hiện. 

C. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tạo nền 

tảng cho phát triển bền vững, đồng bộ: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu 

                                           
57 6 tháng đầu năm 2021: 6 vụ, 5 người chết, 1 người bị thương. 
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quả các quy hoạch đã được phê duyệt. Tập trung hoàn thiện, trình UBND tỉnh 

phê duyệt Quy hoạch phân khu thị trấn Thạch Hà sau sáp nhập và Quy hoạch 

Công viên văn hóa Lý Tự Trọng điều chỉnh. Chỉ đạo các xã Thạch Thắng, Thạch 

Liên, Thạch Sơn, Ngọc Sơn, Thạch Lạc hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch 

chung xây dựng xã. Hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030. 

2. Tập trung phát triển nông nghiệp 

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

với công tác chống hạn, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng. Triển khai tiêm 

phòng vụ Thu đúng thời gian, tiến độ. Tăng cường, chủ động các giải pháp 

phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng giống, vật tư nông nghiệp 

và chất lượng sản phẩm nông, thủy sản. Chú trọng xây dựng, phát triển, nhân 

rộng các mô hình kinh tế. Tập trung hoàn thành chương trình cải tạo, chỉnh 

trang, phát triển kinh tế vườn hộ và các chỉ tiêu Kế hoạch Cải tạo nâng cao chất 

lượng đất sản xuất, hình thành cánh đồng lớn, tập trung, tích tụ gắn chuyển đổi 

ruộng đất năm 2022. Triển khai các giải pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật 

nuôi. Rà soát, lập phương án phá bờ thửa, xây dựng cánh đồng lớn chuẩn bị cho 

Kế hoạch sản xuất năm 2023. Xây dựng Kế hoạch sản xuất nông nghiệp 2023 và 

Đề án sản xuất vụ Xuân 2023. 

3. Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh 

Từng bước triển khai hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây 

dựng huyện Thạch Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021 - 2024” 

và Kế hoạch xây dựng khu dân cư xanh, thông minh ven Thành phố Hà Tĩnh. 

Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí hướng tới nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

(Thạch Trị, Thạch Kênh, Việt Tiến), 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 

(Ngọc Sơn). Chú trọng phát triển các vùng sản xuất tập trung và sản xuất vườn 

hộ tập trung cùng một loại sản phẩm. Tiếp tục duy trì và triển khai sâu rộng 

phong trào xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, “Ngày 

Thứ 4 về cơ sở chỉnh trang vườn hộ, phát triển kinh tế”, “Ngày Thứ 7 về cơ sở 

xây dựng nông thôn mới”. Nâng cao thương hiệu, chất lượng và giá trị sản phẩm 

trên địa bàn; lựa chọn, hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện phương án sản xuất kinh 

doanh tham gia Chương trình OCOP năm 2022. Chỉ đạo thị trấn Thạch Hà thực 

hiện các giải pháp từng bước đạt các tiêu chí đô thị loại IV. Tranh thủ điều kiện 

thời tiết, phấn đấu trước tháng 11 năm 2022 hoàn thành chỉ tiêu về giao thông 

nông thôn, rãnh thoát nước, nâng cấp, phục hồi mặt đường bê tông xi măng và 

kênh mương nội đồng. 

4. Về Công Thương và thương mại, dịch vụ, du lịch 

Tăng cường thu hút đầu tư, nâng tỉ lệ lấp đầy tại cụm công nghiệp Phù 

Việt và các khu thương mại - dịch vụ, khu vực có lợi thế. Nâng cao chất lượng 
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chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Triển khai Đề án phát triển thương mại, dịch 

vụ, du lịch giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo. Đảm bảo an toàn lưới 

điện trong mùa mưa bão. Khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng các khu di tích, thắng 

cảnh, văn hóa tâm linh, khu du lịch biển nhằm thu hút khách du lịch. Phối hợp 

chặt chẽ với các cấp, các ngành và Nhà đầu tư trong triển khai dự án Khu du lịch 

biển Văn - Trị.  

5. Về quản lý, điều hành ngân sách, tín dụng, đầu tư 

Tiếp tục tập trung quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách, chú trọng các sắc 

thuế đạt thấp. Thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm chi, phòng chống tham 

nhũng, lãng phí. 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. Khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thủ tục 

đầu tư đối với các công trình đã phê duyệt chủ trương đầu tư, công trình đã bố 

trí kế hoạch vốn. Chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án tiếp tục đẩy 

nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn đã bố trí cho các dự án. 

6. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng 

Từng bước triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch sử dụng đất thời 

kỳ 2021 - 2030. Tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết các tồn đọng về đất đai, 

đặc biệt là việc công nhận lại quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử 

dụng đất trước 18/12/1980 và xử lý việc giao, cấp đất trái thẩm quyền tại các địa 

phương; xử lý việc các địa phương cho thuê đất sản xuất nông nghiệp sai thẩm 

quyền; thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các hộ đã hiến đất xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh. Tăng cường thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt 

và vệ sinh môi trường. Phối hợp và tạo điều kiện tốt nhất cho Nhà đầu tư nâng 

cấp Lò xử lý rác Thạch Trị, Thạch Lạc. Thường xuyên tổ chức đối thoại về công 

tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Khảo sát, lập danh 

mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 

2023 trình HĐND tỉnh và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện. Tập 

trung cao nhất cho công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần đường cao tốc 

Bắc Nam đoạn quan huyện Thạch Hà và các dự án trọng điểm của Trung ương, 

tỉnh, huyện. 

7. Phát triển văn hóa, thể thao, chuyển đổi số 

Tổ chức tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của 

đất nước, địa phương. Chú trọng tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19; chuyển đổi số… Tổ chức, tiếp tục tham gia các môn thi đấu trong 

khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao toàn huyện, toàn tỉnh lần thứ IX. Nâng cao 

chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế 

văn hóa, thể thao ở các cấp. Triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy 

về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai 
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đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Chủ động xây dựng kế hoạch tổ 

chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2023. 

8. Giáo dục và Đào tạo 

Đảm bảo các điều kiện tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Tiếp 

tục nâng cao chất lượng, bố trí sắp xếp đội ngũ hợp lý. Chỉ đạo các trường mầm 

non, TH, THCS thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023. Tổng kết 

năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 và kế hoạch 

thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 3, lớp 7. Chỉ đạo các trường 

chuẩn bị các điều kiện, tổ chức tốt Lễ Khai giảng năm học 2022 - 2023. Chủ 

động các kịch bản dạy học phù hợp với diễn biến dịch COVID-19, đảm bảo 

yêu cầu về chất lượng giáo dục và chương trình, kế hoạch năm học. Chú trọng 

chất lượng giáo dục toàn diện, đại trà; giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học 

sinh. Tăng cường chuyển đổi số trong công tác dạy và học. Tiếp tục đẩy mạnh 

việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.  

9. Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” của Chính phủ. Chủ động các kịch bản 

phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT 

trong quản lý khám chữa bệnh, quản lý sức khoẻ. Thanh tra, kiểm tra, giám sát 

bảo đảm phòng chống dịch bệnh, quản lý hành nghề y dược tư nhân. Thực hiện 

tốt chương trình mục tiêu quốc gia dân số; phát triển nhanh số người tham gia bảo 

hiểm xã hội. Hoàn thành chỉ tiêu phát triển số người tham gia và tăng diện bao 

phủ BHXH, BHYT. Thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi nhắc lại; 

tiếp tục tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi. 

10. Thực hiện Chương trình MTQG về giảm nghèo; an sinh xã hội 

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. Nâng cao 

chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chuyển dịch cơ cấu lao động 

phù hợp với cơ cấu kinh tế. Tổ chức các hoạt động và việc làm thiết thực 

hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194 - 27/7/2022). 

Chú trọng các giải pháp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Xã hội 

hóa các nguồn lực tiếp tục xây dựng nhà ở kiên cố cho hộ nghèo, hộ có hoàn 

cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 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 2022. 

11. Cải cách công tác thanh tra, tư pháp, tiếp dân 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được phê 

duyệt. Thường xuyên rà soát, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc 

tồn đọng, đặc biệt là các vụ việc phức tạp, kéo dài. Duy trì thường xuyên chế độ 

tiếp công dân; chỉ đạo giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ở 

cơ sở ngay từ khi mới phát sinh. Đôn đốc tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết 
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luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. 

Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật.  

12. Củng cố, giữ vững quốc phòng, an ninh 

Tiếp tục tập trung cao chỉ đạo bảo đảm an ninh chính trị, an ninh tuyến 

biển, trật tự an toàn xã hội; giữ vững ổn định tình hình phục vụ phát triển kinh tế 

- xã hội. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, mở các đợt cao điểm đấu tranh với 

hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Thực hiện đồng bộ, quyết 

liệt các giải pháp bảo đảm ATGT, kiềm chế và giảm thiểu TNGT trên cả 3 tiêu 

chí so với năm 2021. Tổ chức tuyển gọi thanh niên nhập ngũ, tham gia công an 

nhân dân đảm bảo số lượng, chất lượng. Chỉ đạo các xã Thạch Long, Thạch 

Sơn, Thạch Hải, Đỉnh Bàn, Tân Lâm Hương tổ chức tốt diễn tập phòng thủ cấp 

xã. Tập trung thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh 

và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030”. 

13. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tạo sự đồng thuận xã hội 

Khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế của công tác cải cách hành 

chính năm 2021, thực hiện nghiêm, có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính 

năm 2022 trên các nội dung. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

nâng cao đạo đức công vụ; nâng cao chất lượng dịch vụ công mức độ 3 và mức 

độ 4, giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho người dân. Đẩy mạnh các phong 

trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Tiếp tục thực 

hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện và tuyên truyền, vận 

động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tin tưởng và tích cực tham gia, tạo đồng 

thuận cao và phát huy sức mạnh của toàn xã hội trong thực hiện mục tiêu, nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022. Tổ chức thành 

công Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;   

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Thường trực MTTQ huyện;                                                                                       

- Các ban, phòng, ngành, đoàn thể;                                                   

- Lưu: VT.    

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Khoa 
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