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BÁO CÁO 

 Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 07, đăng ký kế hoạch tháng 08 /2022 

 

      
TT 

Nội dung công việc 

 triển khai 
Đánh giá kết quả tháng 7 Lũy kế kết quả tháng 6 Đăng ký KH tháng 8 Ghi chú 

A VỀ KINH TẾ       
  

I Lĩnh vực NN, nông thôn       

 

1 Trồng trọt 

 - Tiếp tục điều tiết nước phục 

vụ bà con giắm tỉa, chăm sóc 

lúa, nạo vét kênh mương nội 

đồng  

- -Theo giõi sự phát triển 

sinh trưởng của lúa để 

bón phân kịp thời.   

  Tình hình sâu bệnh 

- Chưa phát hiện có sâu bệnh 

trên diện tích lúa  

- Thường xuyên theo giõi 

tình hình sau bệnh để có 

biện pháp xử lý kịp thời   

  Biện pháp xử lý sâu, bệnh      

2 Chăn nuôi, thủy sản      

  Tình hình dịch bệnh -  Không có ổ dịch nào.     

  Biện pháp phòng trừ dịch bệnh      

  Công tác tiêm phòng đinh kỳ 

- Rà soát các hộ chưa tiêm 

phòng đợt 1 để triển khai tiêm, 

tiếp tục triển khai tiêm phòng 

đợt 2.     



  Quản lý buôn bán, giết mỗ      

3 Lâm nghiệp    

 

  Tình hình xâm hại rừng 

- - Thường xuyên kiểm tra về 

PCCC rừng trong thời điểm 

nắng nóng  

- Tiếp tục kiểm tra rừng 

trong thời điểm nắng 

nóng đề phòng cháy 

rừng   

  Biện pháp xử lý   -      

4 Chuyển giao KHKT      

  Tập huấn      

  Hướng dẫn      

  Tham quan học hỏi      

5 Thủy lợi nội đồng    

 

  Sửa chữa, nạo vét 1     

  Xây dựng mới      

6 XD vườn mẫu      

  Đăng ký      

  Nghiệm thu      

7 XD KDC kiễu mẫu      

  Đăng ký      



  Nghiệm thu      

8 Xây dựng mô hình    

 

  Đăng ký      

  Nghiệm thu      

9 XD sản phẩm OCOP    

 

  Đăng ký      

  Nghiệm thu      

II Lĩnh vực KTHT      

1 Quy hoạch    

 

a Điều chỉnh, bổ sung      

b QH mới      

  Khu dân cư ....      

  Khu SXKD ......      

  Mặt bằng ........      

2 Giao thông, xây dựng    

 

  Chủ trương đầu tư      

  Thiết kế KTKT      



  Khởi công, xây dựng 1     

  Nghiệm thu      

  Thanh quyết toán      

  Cấp phép xây dựng nhà ở      

3 Công thương      

  Chuyển đổi QL chợ      

  Xây dựng hạ tầng thương mại    

 

  Quản lý thị trường      

  An toàn điện    

 

  Tiêu chí nhà ở dân cư    

 

III Lĩnh vực TCKH    

 

 

 

1 Thu ngân sách 348.000.000     

 Trong đó thu ngân sách trên địa bàn 43.000.000    

2 Thành lập DN      

3 Thành lập HTX      

4 Kết quả giải ngân XDCB      

         



IV Tài nguyên - Môi trường    

 

1 Cấp GCNQSD đất ở (lần đầu)      

2 Cấp GCNQSD đất NN, LN      

3 Cấp đổi GCN đất ở      

4 Cấp đổi GCN đất NN      

5 Công nhận đất trước 1980 44 bộ  60   

6 Kiểm tra, xử lý KTKS trái phép 1     

7 Kiểm tra, xử lý ô nhiễm môi trường      

8 

Các biện pháp thực hiện đề án Rác 

thải 4 biện pháp  5 biện pháp   

9 

Hồ sơ môi trường cho các cơ sở 

SXKD      

10 

Chỉnh trang nghĩa trang, di dời mồ 

mã      

11 Tăng hộ sử dụng nước sạch      

B VĂN HÓA - XÃ HỘI      

I Văn hóa thông tin, tuyên truyền    

 

1 Hoạt động VHTT 

- Tuyên truyền các hoạt động về 

SXNN; xây dựng nông thôn 

mới; các văn bản pháp luật có 

hiệu lực thi hành trong tháng 7; 

- Tuyên truyền công tác bảo vệ 

rừng và công tác PCCC 

- Tuyên truyền, khuyến cáo một  

- Tuyên truyền các hoạt 

động về SXNN; xây 

dựng nông thôn mới;  

- Tuyên truyền các văn 

bản pháp luật có hiệu 

lực thi hành trong 

tháng 8   



số biện pháp phòng chống cháy 

nổ trong sử dụng điện 

tuyên truyền, khuyến cáo một 

số biện pháp phòng chống cháy 

nổ trong sử dụng điện 

-Tuyên truyền các hoạt về kinh 

tế xã hội của xã, huyện tỉnh. 

- Tuyên truyền công tác phòng 

cháy, chữa cháy rừng 

- TT Công bố thí điểm nhập 

khẩu chanh leo  

- TT các hoạt động Kỷ Niệm 

ngày Thương binh - Liệt tháng 

7 năm 2022 

- TT cải cách hành chính  

- Hướng dẫn, chăm sóc cho cây 

lúa vụ hè thu năm 2022 

- Thông báo tuyển lao động của 

xí nghiệp may 10 Hà Tĩnh 

- Tổ chức lễ đón nhận bằng xếp 

hạng di tích LSVH cấp Tỉnh 

Nhà thờ Nguyễn Tiến Đắc 

- Nâng Cấp, Sữa chữa hệ thống 

mạng tại ủy ban 

- Tuyên truyền các hoạt 

động của địa phương 

- Tuyên truyền cách 

mạng tháng 8 

2 Hoạt động tuyên truyền 

Tuyên truyền trên loa phát 

thanh xã  60 lượt ,1200 phút     

3 Sử dụng trang TT điện tử. 

Đăng tải 5 tin bài về Xây dựng 

Nông thôn mới, Ytế sức khỏe, 

lễ đón bằng xếp hạng DTLSVH 

cấp tỉnh Nhà thờ Nguyễn Tiến 

Đắc, các văn bản pháp luật có 

hiệu lực thi hành trong tháng 7 

và các hoạt động của địa 

phương...     

4 XD thôn văn hóa 

Xây dựng đời sống văn hóa khu 

dân cư  6/6 thôn     



II Giáo dục đào tạo    

 

1 Hoạt động ngành GD&ĐT      

2 Công tác XHH, tài trợ      

III Công tác dân số, y tế      

1 Kiểm tra ATTP      

2 Công tác dân số, bảo vệ trẻ em      

3 Công tác BHYT 278  300   

4 Lập hồ sơ SK điện tử 90  100   

IV L Đ - TBXH      

1 Đào tạo nghề      

2 Tư vấn giải quyết việc làm      

3 Làm nhà ở hộ nghèo, đối tượng CS      

4 Hỗ trợ sản xuất      

5 Hoạt động cứu trợ, từ thiện 

- Phối hợp bệnh viện thành phố 

Hà Tĩnh khám và cấp thuốc 

miễn phí cho đối tượng thương, 

bệnh binh, chất độc hóa học, 

thân nhân người có công hưởng 

trợ cấp thường xuyên: 130 

trường hợp; 

- Phối hợp với Phòng lao động     



cho đối tượng người có công 

khám và cấp thuốc miễn phí tại 

trung tâm y tế huyện Kỳ Anh: 

13 trường hợp. 

 

C CÔNG TÁC NỘI CHÍNH      

I Công tác tư pháp      

1 Giáo dục pháp luật 

- Tuyên truyền các văn bản có 

hiệu lực tháng 7  

Tiếp tục tuyên truyền 

các văn bản pháp luật 

tới người dân   

2 Công tác hòa giải      

3 Tư vấn pháp luật      

II Công tác thanh tra      

1 Tiếp dân 

- Tổ chức tiếp dân theo lịch tiếp 

dân định kỳ và thường xuyên  

- Tổ chức tiếp dân theo 

lịch tiếp dân định kỳ và 

thường xuyên.   

2 Đối thoại      

3 Giải quyết đơn thư 1 0 1   

III Công tác nội vụ      

1 Công tác cán bộ 0 0 0   

2 Công tác tôn giáo 0 0 0   

IV Công tác cải cách hành chính      



1 Sử dụng HSCV 98% 0 100%   

2 Ứng dựng DCV trực tuyến 100% 0 0   

D QUỐC PHÒNG - AN NINH    

 

  Giáo dục QP      

  Huấn luyện, diễn tập 

- Làm công tác chuẩn bị diễn 

tập chiến đấu xã trong khu vực 

phòng thủ năm 2022. 

  

- Tổ chức diễn tập chiến 

đấu xã trong khu vực 

phòng thủ năm 2022   

  Xây dựng lực lượng 

Kiện toàn thôn đội trưởng thôn 

Hợp Tiến     

  Xử lý vụ việc 

Điều tra làm rõ 01 vụ, 01 đối 

tượng về hành vi trộm cắp tài 

sản, trị giá tài sản khoảng 

2.500.000đ 
 

   

  Mô hình toàn dân về ANQP 

  

 

  

 

  

Tổng kết mô hình tổ 

liên gia tự quản, ra mắt 

mô hình camera an ninh   

 

Nơi nhận:  
- UBND huyện Kỳ Anh; 

- TTĐU-HĐND xã; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Chí Nguyện 
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