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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2022  

và một số nhiệm vụ còn tồn đọng, khó khăn, vướng mắc trên  

địa bàn thị xã Hồng Lĩnh 

                                                                

 

Thực hiện Văn bản 4279/UBND-TH3 ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh 

về việc báo cáo tồn đọng, khó khăn, vướng mắc; Văn bản số 1997/SKHĐT-

TH ngày 25/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chuẩn bị nội dung báo 

cáo phục vụ cuộc họp của UBND tỉnh về phát triển kinh tế xã hội 7 tháng 

năm 2022; Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh báo cáo các nội dung như sau: 

1. Tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 7 

tháng năm 2022 

1.1 Lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

- 7 tháng đầu năm 2022, thị xã Hồng Lĩnh thực hiện một số chỉ tiêu về 

kinh tế, xã hội đạt và vượt kế hoạch đặt ra: Giá trị sản xuất một số ngành kinh 

tế chủ yếu (theo giá cố định năm 2010) ước đạt 3.024 tỷ đồng, bằng 60,5% kế 

hoạch năm, tăng 18% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn đạt 121 tỷ 

đồng, đạt 70% KH năm, tăng 37% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã 

hội đạt 11.115 tỷ đồng, đạt 60,3% KH, tăng 72,6% so với cùng kỳ; tổng diện 

tích lúa cả năm 2.470 ha; trong đó: Vụ Xuân gieo trồng 1.599,5 ha/1.430 ha, đạt 

111,9% kế hoạch và bằng 99,6% so với vụ Xuân 2021, sản lượng lương thực vụ 

Xuân 9.502 tấn, đạt 120,8% kế hoạch, bằng 96,2% so với vụ Xuân 2021; giải 

quyết việc làm cho 944 lao động, tăng 76,8% KH; tỷ lệ thu gom, xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt đạt 99%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%; tỷ lệ 

bao phủ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong độ tuổi lao động đạt 39%; 

việc công nhận lại đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 đến nay 

đã cơ bản hoàn thành, đạt 99,5%. Phong trào chỉnh trang đô thị tiếp tục phát 

triển mạnh; tập trung quyết liệt việc triển khai các hoạt động, các công trình 

chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thị xã (2/3/1992-2/3/2022). 

 - Thực hiện tốt các sự kiện văn hóa diễn ra trên địa bàn; đời sống văn 

hóa, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã 

hội được đảm bảo. Giáo dục đào tạo tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng, 
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xếp trong tốp đầu của tỉnh; tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 

2022-2023, điểm tuyển sinh vào THPT Hồng Lĩnh năm học 2022-2023 cao hơn 

năm học 2021-2022. Chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân 

dân tiếp tục được nâng cao; 6/6 phường, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Phát triển 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đạt kết quả cao, đứng trong tốp đầu của tỉnh.  

Quan tâm thực hiện tốt công tác xã hội hóa đầu tư trùng tu, tôn tạo các 

di tích văn hóa trên địa bàn. Lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2022 được tổ 

chức quy mô cấp tỉnh. Các chế độ, chính sách cho các đối tượng được đảm 

bảo theo theo quy định. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ 

(27/7/1947-27/7/2022) trên địa bàn thị xã tiếp nhận 5.417 suất quà với tổng số 

tiền 1.538.900.000 đồng của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và cá 

nhân đã trao tặng cho người có công; trong đó quà xã hội hóa từ các tổ chức, 

cá nhân là 294 suất với số tiền 122.800.000 đồng. Công tác cải cách hành 

chính tiếp tục được quan tâm. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 gắn với 

ổn định và phát triển kinh tế - xã hội; ứng phó kịp thời với các tình huống 

khẩn cấp, đặc biệt là các dịch bệnh nguy hiểm, dịch bệnh mới. Thực hiện 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thực hiện 

tốt việc tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 cho các đối tượng theo quy định, 

đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoàn thành tốt 

diễn tập khu vực phòng thủ phường Bắc Hồng. Đã tập trung giải quyết dứt 

điểm một số vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, tạo niềm tin trong Nhân dân. 

1.2. Về thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, chỉnh trang đô thị, 

xây dựng đô thị văn minh và đạt các tiêu chí đô thị loại III 

* Về thu hút đầu tư:  

-Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 7 tháng đầu năm đạt trên 1.300 tỷ đồng; 

trên địa bàn thị xã đã thu hút 03 dự án sử dụng đất của các 03 hộ gia đình cá 

nhân với tổng mức đầu tư 53 tỷ đồng. Dự án Nhà máy bia Hà Nội - Nghệ 

Tĩnh đã sản xuất sản phẩm bia đầu tiên; Dự án Nhà máy may Haivina Hồng 

Lĩnh đã đầu tư xây dựng giai đoạn 2 đạt khoảng 60% khối lượng. 

* Về phát triển doanh nghiệp, HTX: Thị xã có trên 400 doanh nghiệp 

và chi nhánh, văn phòng đại diện, địa diểm kinh doanh doanh nghiệp; 18 hợp 

tác xã; 7 tháng đầu năm 2022 thành lập mới 38 doanh nghiệp. 
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* Tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn 

minh và hướng tới đạt các tiêu chí đô thị loại III. Tổ chức ra quân xây dựng 

đường giao thông, rãnh thoát nước và chỉnh trang đô thị năm 2022; tổ chức phê 

duyệt danh mục và tiến hành đầu tư xây dựng 42 công trình chỉnh trang đô 

thị. 

 2. Những nhiệm vụ tồn đọng, khó khăn, vướng mắc  

 - Việc xác định giá đất cụ thể tại một số dự án trên địa bàn triển khai 

chậm dẫn đến khó khăn trong thu hút đầu tư, chậm thu ngân sách, cũng như 

chậm tiến độ của dự án theo chủ trương được duyệt
1
. 

 - Một số dự án đầu tư sản xuất kinh doanh có sử dụng đất mặc dù đã 

được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chậm triển khai các 

bước tiếp theo hoặc không triển khai đầu tư xây dựng gây lãng phí tài nguyên 

đất
2
. 

 - Hiện nay, trên địa bàn thị xã có vụ việc vướng mắc trong xét, cấp 

GCN QSD đất cho 05 hộ dân được UBND xã Đức Thuận (nay là phường Đức 

Thuận, thị xã Hồng Lĩnh) giao đất trái thẩm quyền năm 2003, chưa có phương 

án giải quyết dứt điểm cần được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của UBND 

tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh. 

 - Để phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã theo đúng quy 

hoạch, hiện nay Cụm công nghiệp Cổng Khánh 3 đang có một số nhà đầu tư 

tìm hiểu và có nguyện vọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo hình thức xã hội hóa, 

nhưng tại khu vực quy hoạch Cụm công nghiệp Cổng Khánh 3 đang tồn tại 

kho hóa chất mỏ (kho thuốc nổ TNT) của Chi nhánh hóa chất mỏ Hà Tĩnh 

làm ảnh hưởng đến thu hút đầu tư. 

 - Hiện nay trên địa bàn thị xã có 6 khu đất do Trung tâm phát triển quỹ 

đất tỉnh quản lý đang còn bỏ hoang, chưa xử lý xong tài sản trên đất nên rất 

khó khăn trong thu hút đầu tư cũng như đảm bảo mỹ quan đô thị, an ninh trật 

tự
3
; ngày 8/3/2022 UBND tỉnh đã có Thông báo số 51/TB-UBND về Kết luận 

                                           
1
 Dự án khu dân cư 6, 7 phường Đậu Liêu; dự án Nhà máy sợi Nghệ Tĩnh; dự án Hạ tầng 

cụm công nghiệp Cổng Khánh 1 
2
 Dự án Nhà máy nước Đá Bạc; Dự án thảm trải sàn Đinh Việt; Dự án sản xuất thùng xốp EPS; 

Nhà máy sản xuất bu long ốc vít; Dự án nhà máy cấu kiện thép. 
3  Tại phường Nam Hồng có 03 khu đất: (1) Khu đất của Công ty Đường bộ 1 diện tích 

450m2, (2) Khu đất của công ty gạch Thuận Lộc diện tích 4,8 ha, (3) Khu đất của Chợ cũ Hồng 

Lĩnh diện tích 1,08 ha; tại phường Bắc Hồng có 02 khu đất: (1) Khu đất của công ty Việt Hà 1,3 ha, 

(2) Khu đất của Công ty phát triển đô thị Hà Nội diện tích 1,3 ha; tại phường Đức Thuận có 01 khu 

đất của Công ty gạch Trung Đô diện tích 1,5 ha. 
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của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo thị xã, tuy nhiên đến 

nay kết quả thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao còn hạn chế.  

3. Kiến nghị, đề xuất  

 - Đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt giá đất cụ thể các dự án nói trên, 

để các chủ đầu tư có căn cứ để nộp tiền thuê đất và sớm triển đầu tư xây dựng 

dự án theo chủ trương được duyệt. 

 - Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành kiểm tra tiến độ các dự án 

đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa xây dựng hoặc không triển 

khai xây dựng và có phương án xử lý đối với các dự án triển khai chậm và 

không triển khai để tránh lãng phí tài nguyên đất. 

- Đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ, 

hướng dẫn UBND thị xã xử lý vướng mắc trong xét, cấp GCN QSD đất trái 

thẩm quyền của 05 hộ dân tại phường Đức Thuận (UBND thị xã Hồng Lĩnh 

đã báo cáo tình hình vụ việc với Ban Thường vụ Thị ủy và sẽ có Báo cáo cụ 

thể vụ việc gửi UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn). 

- Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn phương án xử lý 

đối với việc di dời kho hóa chất mỏ ra khỏi địa bàn thị xã, tạo điều kiện cho 

thu hút đầu tư trên địa bàn. 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sớm có 

phương án đấu giá sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án các khu đất do trung tâm 

quản lý trên địa bàn thị xã để thu hút đầu tư (Khu đất của Công ty Đường bộ 1 

diện tích 450m2, Khu đất của công ty gạch Thuận Lộc diện tích 4,8 ha, Khu 

đất của Chợ cũ Hồng Lĩnh diện tích 1,08 ha, Khu đất của công ty Việt Hà 1,3 

ha, Khu đất của Công ty phát triển đô thị Hà Nội diện tích 1,3 ha, khu đất của 

Công ty gạch Trung Đô diện tích 1,5 ha,). 

Trên đây là báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 

2022 và một số nhiệm vụ tồn đọng, khó khăn, vướng mắc trên địa bàn; kính đề 

nghị UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh quan tâm, xem xét, giúp đỡ và tiếp tục 

chỉ đạo thực hiện./. 
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Nơi nhận:                                              
- UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh; 
- Thường trực Thị ủy; 
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 
- Các phòng ban thuộc UBND thị xã; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Huy Hùng 
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