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Nhiệm kỳ qua, Ban Tổ chức Thị ủy đã chủ động bám sát nhiệm vụ được giao tích 

cực tham mưu BTV Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp cở sở 

NK 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020- 2025; tham mưu kiện toàn các chức danh chủ 

chốt HĐND, UBND các cấp, thực hiện tốt NQTW6 khóa 12 và quy trình công tác 

cán bộ sáp nhập phường Hưng Trí. Tham mưu nhiều chuyên đề có tính ứng dụng 

cao về công tác tổ chức cán bộ. Phát triển đảng viên 668 đ/c, đạt 111,3% so với kế 

hoạch.
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 Nhiệm kỳ qua, thị xã Kỳ Anh thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh địa bàn 

nhiều phức tạp nhất là trong công tác GPMB, khắc phục sự cố môi trường biển, 

dịch bệnh, an ninh trật tự... nhưng cả hệ thống chính trị đã nỗ lực vào cuộc quyết 

liệt, đồng hành cùng nhân dân vượt qua khó khăn; triển khai đầy đủ, kịp thời các 

chủ trương, chính sách về công tác dân vận và đạt được nhiều kết quả quan trọng, 

nổi bật là việc thực hiện Đề án 208 của Ban Thường vụ Thị ủy đã góp phần củng 

cố hệ thống chính trị cơ sở, từng bước ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh 

tế, xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
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Có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu CCHC, Thi đua khen thưởng, sắp 

xếp bộ máy, tinh giản biên chế, đào tạo bồi dưỡng..., là đơn vị được UBND tỉnh 

công nhận tập thể lao động xuất sắc 2019; các năm liền đạt danh hiệu tập thể lao 

động tiên tiến, giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã.
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Triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB 128 dự án, với tổng 

diện tích phải thu hồi 1.046 ha; tổng số lượt hộ bị ảnh hưởng 11.020 hộ. Các tồn đọng 

vướng mắc cơ bản đã xử lý xong; tập trung công tác hoàn ứng, quyết toán kinh phí GPMB 

hơn 5.146 tỷ đồng. Đến nay đã hoàn thành, bàn giao mặt bằng 85 dự án, diện tích bàn giao 

467ha; tiến hành vận động chi trả tiền được 3.411 hộ ở 71 dự án, số tiền đã chi trả 

654.485 triệu đồng và di dời tái định cư đối với 44 hộ dân, cất bốc hơn 590 ngôi mộ ở các 

dự án; góp phần không nhỏ vào quá trình xây dụng và phát triển của thị xã; 02 năm liền 

(2018-2019) được UBND tỉnh tặng bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong thực 

hiện nhiệm vụ.

Đơn vị

Thị ủy

Ban Tổ chức Thị ủy

Ban Dân vận Thị ủy

UBND thị xã
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Tập thể phòng đã nêu cao tinh thần đoàn kết; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện nhiệm vụ; đưa giáo dục và đào tạo thị xã Kỳ Anh thời gian qua thành điểm 

sáng của toàn tỉnh; liên tục đạt danh hiệu tập thể lao tiên tiến và tập thể lao động 

xuất sắc, được UBND tinh bằng khen.
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Có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu các giải pháp giảm nghèo bền 

vững, đào tạo nghề giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, là 

đơn vị duy nhất được 2 lần UBND tỉnh tặng cờ thi đua; 2 lần UBND tỉnh tặng 

bằng khen và công nhận tập thể lao động xuất sắc; Bộ LĐTB&XH tặng bằng 

khen trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019.
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Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản 

Nam Hà Tĩnh
Phường Kỳ Thịnh

Là 1 doanh nghiệp hàng đầu về xuất khẩu thủy hải sản của tỉnh, có nhiều sản 

phẩm uy tín chất lượng phục vụ các thị trường trong và ngoài nước, tạo công ăn 

việc làm cho con em địa phương.

8 Quỹ tín dụng nhân dân Kỳ Anh
TDP Hưng Lợi,

 phường Hưng Trí

Là 1 trong những Quỹ tín dụng hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, 

ngoài các nhiệm vụ chuyên môn, Công tác từ thiện xã hội cũng đã được Quỹ tín 

dụng ưu tiên trong các hoạt động của mình, hàng năm Quỹ đã dành những suất 

học bổng cho trẻ em nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa cho những hoàn cảnh khó 

khăn cơ nhỡ.
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Công ty CP Xây lắp công nghiệp và 

Thương mại Xuân Hồng

TDP 3, phường 

Hưng Trí

Là doanh nghiệp mạnh trên lĩnh vực cơ khí và gia công các sản phẩm chất lượng 

phục vụ cho các dự án lớn trên địa bàn, có tổ chức công đoàn cho người lao động, 

tạo nhiều việc làm cho con em trên địa bàn.
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Công ty CP Xây lắp và Thương mại 

Trường Thành

TDP Châu Phố, 

phường Hưng Trí

Trong những năm vừa qua Công ty là một DN uy tín trong lĩnh vực xây dựng, góp 

phần hoàn thiện hạ tầng đô thị trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, hàng năm đã nộp cho 

ngân sách gần 1 tỷ đồng tiền thuế DN.

11
Công ty TNHH Thương mại và Dịch 

vụ tổng hợp Tiến Minh

TDP Hưng Hòa,

 phường Hưng Trí

Là một doanh nghiệp đa ngành nghề, phát triển mạnh, tạo nhiều công ăn việc làm 

cho con em trên địa bàn, có tổ chức công đoàn và các hoạt động từ thiện xã hội 

hiệu quả, hàng năm góng góp cho ngân sách địa phương trên 500 triệu đồng tiền 

thuế.

12
Công ty CP Xây dựng và

 Thương mại 171

TDP Hưng Lợi,

 phường Hưng Trí

Trong những năm vừa qua Công ty CP XD 171 là một DN uy tín trong lĩnh vực 

xây dựng, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị và xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn thị xã, hàng năm đã nộp trên 800 triệu đồng tiền thuế DN.

13
Công ty TNHH Thương mại Xây 

dựng Tiến Thuận

TDP Nam Phong, 

phường Kỳ Thịnh

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải và kinh doanh chợ, trong những 

năm qua đã tạo bước phát triển lớn trong dịch vụ vận tải trên địa bàn, hàng năm 

đã nộp ngân sách trên 500 triệu đồng tiền thuế DN.

Doanh nghiệp

UBND thị xã

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Lao động Thương binh

 và Xã hội
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14 Trường THCS Sông Trí Phường Hưng Trí

Nhà trường:  Đạt Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh năm học 2015-2016; Bằng 

khen của Bộ GD&ĐT năm học 2015-2016; Tập thể Lao động xuất sắc năm học 

2018-2019; Đạt Tập thể lao động tiên tiến năm học 2014-2015, 2015-2016, 2017-

2018, 2018-2019. Chi bộ:  Đạt trong sạch vững mạnh năm 2015,2017,2019.Công 

đoàn được tặng Bằng khen cấp tỉnh năm học 2015-2016, 2018-2019. Liên đội 

được tặng Bằng khen của trung ương Đoàn năm học 2014-2015, 2015-2016, 

2017-2018, 2018-2019. Hội chữ thập đỏ được tặng Bằng khen của Trung ương 

hội năm học 2017-2018.

15 Trường TH Kỳ Phương Phường Kỳ Phương

Nhà trường: Đạt cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh năm học 2016-2017; Được 

Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen năm học 2018-2019; Được UBND tỉnh 

tặng tập thể lao động Xuất sắc  năm học 2014-2015; năm học 2018-2019; Đạt 

Bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh năm học 2015-2016; năm học 2017-2018. 

Đạt tập thể Lao động tiên tiến năm học 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-

2018; 2018-2019.

Chi bộ: Đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh trong 5 năm liền. Công đoàn 

được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua năm học 2017-2018; Được Liên 

đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen năm học 2016-2017. Giấy khen của Liên 

đoàn Lao động tỉnh năm học 2015-2016. Liên đội được Trung ương Đoàn tặng 

bằng khen năm học 2017-2018.

16 Trường MN Hoa Mai Phường Hưng Trí

Nhà trường liên tục 05 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND tỉnh tặng 

Bằng khen (năm học 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019); đạt Danh hiệu “Tập thể 

Lao động xuất sắc”(năm học 2015-2016; năm học 2017-2018); được Bộ GD&ĐT 

tặng “Cờ thi đua” (năm học 2018-2019), tặng Bằng khen (năm học 2017-2018); 

- Chi bộ: Đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh” trong 05 năm liền và 

được Thị ủy tặng giấy khen.

17
Ban quản lý di tích

 Nguyễn Thị Bích Châu
Xã Kỳ Ninh

Nhờ làm tốt công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa tâm linh, tạo tính lan 

tỏa trong cộng đồng người dân, du khách thập phương, di tích đền thờ Chế thắng 

Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu không những trở thành điểm sinh hoạt tín 

ngưỡng tâm linh cho người dân và du khách thập phương mà còn nổi tiếng là 

điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn trong và ngoài nước. Hàng năm, tại di tích 

đón tiếp hàng vạn lượt khách về thắp hương, vãn cảnh, nghiên cứu, tìm hiểu các 

giá trị văn hóa, năm 2018, ước tính trên 35 vạn lượt khách, 7 tháng đầu năm 2019 

ước tính trên 25 vạn lượt khách. Đặc biệt trong dịp cao điểm lễ, tế như: tết 

Nguyên Đán, lễ hội đền Bích Châu, rằm tháng Bảy..., trung bình mỗi ngày đón từ 

5-7 ngàn lượt khách. Tổng nguồn thu năm 2018 đạt 9.489.873.000đ; Tổng thu 7 

tháng đầu năm 2019 đạt: 8.305.284.000đ

Lĩnh vực Văn 

hóa Xã hội

Lĩnh vực Văn 

hóa xã hội
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18 Thư viện cộng đồng UBND thị xã Kỳ Anh
Năm 2017 thư viện được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen  

 đã có nhiều thành tích trong hoạt động thư viện giải đoạn 2011- 2016 

19
Cán bộ và nhân dân thôn Tân Phúc 

Thành 2
Xã Kỳ Lợi

Lãnh đạo, tuyên truyền Nhân dân đồng thuận chủ trương di dời thôn Thôn 

Tân Phúc Thành 2, xã Kỳ Lợi di dời lên Khu tái định cư để triển khai dự 

án trong Khu Kinh tế

20
Cán bộ và nhân dân 

thôn Tân Phúc Thành 3
Xã Kỳ Lợi

Lãnh đạo, tuyên truyền Nhân dân đồng thuận chủ trương di dời thôn Thôn 

Tân Phúc Thành 3, xã Kỳ Lợi di dời lên Khu tái định cư để triển khai dự 

án trong Khu Kinh tế

21
Hợp tác xã thu mua và chế biến

 thủy hải sản Chiến Thắng 
Xã Kỳ Ninh

Có 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm 3 sao cấp tỉnh năm 2019; là sản 

phẩm đạt sản phẩm kiểu dáng công nghiệp năm 2019 cấp tỉnh

22
Cơ sở chế biến thủy hải sản

 Nguyễn Thị Ninh
Xã Kỳ Ninh

Đã có sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm 3 sao cấp tỉnh; là sản phẩm nước 

mắm đạt điểm cao nhất đối với sản phẩm nước mắm toàn tỉnh

23
Lĩnh vực 

CCHC
Ủy ban nhân dân phường Kỳ Phương Phường Kỳ Phương

Lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả về công tác Cải cách hành chính; làm tốt 

công tác thông tin tuyên truyền về công tác CCHC đến tại mọi cán bộ, 

Đảng viên và toàn thể nhân dân.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, Cải cách tài 

chính công, Hiện đại hóa hành chính... Các thủ tục hành chính được giải 

quyết đúng hạn 100%, không có hồ sơ quá hạn. Các đơn thư, khiếu nái tố 

cáo được giải quyết và trả lời bằng văn bản, không có đơn thư tòn động 

kéo dài. Công tác điều tra xã hội học luôn được người dân và doanh nghiệp 

đánh giá cao. 

Chỉ số CCHC trung bình 5 năm (2015 - 2019) đạt 79,43 điểm (điều kiện 

khen thưởng xã, phường có chỉ số CCHC từ 78 điểm trở lên) xếp tốp đầu 

của thị xã Kỳ Anh.

Công tác 

GPMB

Lĩnh vực sản 

xuất kinh 

doanh

Lĩnh vực Văn 

hóa xã hội
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24 Nhóm Tình quê

Nhóm thiện nguyện Tình Quê được hình thành  từ cuối năm 2015. Nhóm 

luôn đi đầu kêu gọi các Nhà Hảo tâm đóng góp kinh phí và tổ chức nấu 

cháo, cơm trưa cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Kỳ 

Anh. Kêu gọi giúp đỡ người nghèo gặp hoạn nạn đột xuất; Hàng năm thực 

hiện phong trào tết vì người nghèo, tổ chức phối hợp triển khai Chương 

trình áo ấm cho em, cho các em học sinh nghèo địa bàn thị xã. Đặc biệt 

dành cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh. 

Thực hiện chương trình Trao tặng xe đạp cho Học sinh nghèo học giỏi ; 

trao học bổng Tình Quê với ước nguyện thắp sáng ước mơ, chấp cánh cho  

Học sinh nghèo học giỏi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa hoạt động 

đều đặn từ 2015 đến nay tổng giá trị huy động làm công tác từ thiện 1,3 tỷ 

đồng.

Năm 2019 được Hội Chữ thập đỏ tỉnh ghi nhận có nhiều đóng góp lớn 

25 Nhóm Trái tim nhân ái

Nhóm thiện nguyện Trái tim nhân ái được hình thành từ năm 2017. Hàng tuần 

vào sáng chủ nhật tổ chức nấu cháo tại bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh, phục vụ hơn 

400 suất cháo miễn phí cho tất cả các bệnh nhân tại bệnh viện. Thường xuyên kêu 

gọi hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện và thị xã như kêu gọi ủng 

hộ hoàn cảnh anh Trực (Kỳ Hợp) có 2 mẹ con bị đuối nước với số tiền 33 triệu 

đồng, 3 anh em mồ côi ở Kỳ Phương với số tiền 28 triệu đồng... Tổ chức các dịp 

lễ 1/6, 27/7, ngày hội "nâng bước em đến trường", Tết trung thu, áo ấm mùa 

đông, Tết cho người nghèo... Cưu mang 2 hoàn cảnh và thường xuyên đi chăm 

sóc hỗ trợ trẻ em mồ côi ở nhà thờ Tây Yên (Kỳ Phương)

26
Nhân dân và cán bộ 

Tổ dân phố Trần Phú
Phường Hưng Trí

Tổ chức lồng ghép các cuộc họp toàn dân, các tổ chức đoàn thể quần chúng vận 

động hiến đất, hiến cây, đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn, 

tổng số 10 cuộc với khoảng hơn 600 lượt người tham gia; Giải phóng mặt bằng và 

xây dựng hệ thống mương thoát nước 2,7km đường giao thông liên xã, xây dựng: 

0,47km đường giao thông liên xã, 0,465km đường giao thông liên thôn và 

0,771km đường giao thông liên gia; Vận động nhân dân hiến đất, hiến cây, ngày 

công để làm đường giao thông nông thôn, kết quả có 93 hộ hiến  đất với tổng diện 

tích 5.258m2, 578m tường rào và 11.238 cây các loại;  huy động 400 ngày công 

để  giải phóng mặt bằng và làm mương thoát nước 2,7km tuyến đường liên xã

27
Nhân dân và cán bộ 

Tổ dân phố Hưng Thịnh
Phường Hưng Trí

Nhân dân và cán bộ tổ dân phố Hưng Thịnh ủng hộ phòng chống dịch bệnh  có 

thành tích covid19, kết quả với 337 hộ, ủng hộ đóng góp  25 triệu đồng.

Từ thiện

Hưng Trí
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28
Nhân dân và cán bộ

 Tổ dân phố Hưng Hòa
Phường Hưng Trí

Từ năm 2017- 2019, đơn vị Tổ dân phố Hưng Hòa đã đăng ký về đích đã được 

công nhận 05 tuyến đường để xây dựng tuyến đường văn minh đô thị, gồm: 

Tuyến 1: Từ Ngân hàng chính sách đến phòng Giáo dục đào tạo thị xã Kỳ 

Anh;(đường Huy Cận); Tuyến 2: Từ nhà hộ ông Lâm Năm đến ngã tư nhà hộ ông 

Khánh.(đường Chính Hữu); Tuyến 3: Tuyến đường 03/02; Tuyến 4; Nhà chị 

Phương Hải đến nhà ông tâm Thông; Tuyến 5: Nguyễn Trung Thiên

29
Nhân dân và cán bộ

Tổ dân phố Hưng Lợi
Phường Hưng Trí

Từ năm 2017- 2019, đơn vị Tổ dân phố Hưng Lợi đã đăng ký về đích được công 

nhận 04 tuyến đường để xây dựng tuyến đường văn minh đô thị, gồm: Tuyến 1: 

Tuyến đường Lê Quảng Ý; Tuyến 2: Tuyến đường Tố Hữu; Tuyến 3: Tuyến 

đường 03/02. Tuyến 4: Tuyến đường Nguyễn Trung Thiên

30 Kỳ Liên Tổ dân phố Lê Lợi Phường Kỳ Liên

Trên địa bàn có 4 TDP đã chấp hành chủ trương xây dựng đô thị văn minh, nhưng 

trong đó có TDP Lê Lợi từ năm 2015-2020 đã hoàn thành các tiêu chí đô thị văn 

minh như xây dựng, 1,94 km, đường, mương thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi 

măng, vận động nhân dân xây dựng 6 tuyến đường văn minh đô thị trên địa bàn 

TDP, vận động nhân dân lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng 15 tuyến đường; Toàn 

dân trong TDP đều làm 192 cột cờ đúng theo quy định.

31 Kỳ Nam
Chi Hội người cao tuổi 

thôn Tân Thành xã Kỳ Nam
Xã Kỳ Nam

Tiên phong gương mẫu đi đầu huy động hội viên, tổng dọn vệ sinh, chăm sóc hoa, 

cây cảnh tại thôn xóm. Vận động con cháu tham gia hiệu quả trong phong trào 

xây xựng NTM. 

32 Kỳ Thịnh Tổ dân phố Đông Phong Phường Kỳ Thịnh

Trong 5 năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền các cấp, sự vào cuộc 

quyết liệt của Cán bộ, đảng vên và các tầng lớp nhân dân. 

 Tổ dân phố Đông Phong đã vận động nhân dân đóng góp đã hoàn thành 2,7 km 

đường bê tông, vận động nhân dân đóng góp 650 triệu đồng, 850 ngày công, Hiến 

đất 1500m2, hàng rào 350m, 600 cây ăn quả các loại.

  Hoàn Thành xây dựng 01 tuyến đườn văn minh. Hàng năm tỷ lệ gia đình văn 

hóa đạt trên 90%. Tỷ lệ gia đình tham gia các hoạt động thể dục thể thao chiếm 

60%.  Chi bộ Đảng Trong sạch vững mạnh.

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃDanh sách này gồm có: 32 tập thể

Hưng Trí
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1 Thị ủy
Nguyễn Thị Xuân 

Thắm

Chuyên viên 

Ban Tuyên giáo

Luôn nổ lực, phấn đấu hoàn thành mọi công việc được giao kịp thời, đầy đủ và hiệu quả. Tham gia nhiệt 

tình và có trách nhiệm vào các hoạt động của cơ quan, các tổ chức đoàn thể. Năm 2016,2017,2018,2019 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2017 tham gia dự thi Giảng viên kiêm chức giỏi cấp thị xã đạt giải 

nhất, cấp tỉnh đạt giải khuyến khích; năm 2018 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy tặng giấy khen; năm 2019 tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp thị xã đạt giải nhì

2 Nguyễn Quốc Trị
Giám đốc 

Trung tâm Y tế

Cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành Y tế thị xã Kỳ Anh, đặc biệt là trong thời gian phòng, chống dịch 

Coviid-19 vừa qua. Được UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2015, 2019; liên tục 08 năm (2012-2019) 

được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở.

3 Nguyễn Ngọc Sơn
Chuyên viên 

Phòng TC-KH

Là người trực tiếp tham mưu có chất lượng cho lãnh đạo UBND thị xã nhiều chính sách về tài chính, kế 

hoạch góp phần vào thành công của điều hành ngân sách, tài chính thị xã. Được nhiều sở, ngành cấp 

tỉnh tặng Giấy khen; 4 năm liền (2016-2019) được Chủ tịch UBND thị xã tặng danh hiệu Chiến sỹ thi 

đua cấp cơ sở.

4 Trần Xuân Hải

Đội phó Đội 

Xây lắp Dịch 

vụ - Trung tâm 

DVHT&MTĐT

Luôn trăn trở với nhiệm vụ được giao, không quản ngại khó khăn, vất vả; có nhiều thành tích trong việc 

trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công ích trên đại bàn thị xã. Được Chủ tịch 

UBND thị xã tặng Giấy khen năm 2018, 2019.

5 Nguyễn Huy Hiếu

Chuyên viên 

Phòng 

QLĐT&KT

Là cá nhân tiêu biểu của Phòng Quản lý đô thị và Kinh tế thị xã; có nhiều thành tích trong việc tham 

mưu cho Lãnh đạo UBND thị xã về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng 

trên địa bàn; được UBND tỉnh tặng bằng khen, UBND thị xã tặng Giấy khen và nhiều danh hiệu khác

6 Nguyễn Văn Đại

Tổ Trưởng - 

Đội Quản lý 

TTĐT

Là cá nhân có nhiều thành tích trong công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thị xã; liên tục từ năm 

2016-2019 được UBND thị xã tặng Giấy khen

UBND thị 

xã

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ KỲ ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 

CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CẤP THỊ XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của UBND thị xã Kỳ Anh)
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7 Nguyễn Thị Liên

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND&UBND

Với nhiệm vụ chính được giao là thực hiện công tác văn thư - lưu trũ cơ quan UBND thị xã, trong 

những năm qua luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học; năm 2015 

được Bộ Nội vụ tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn thư - lưu trữ, năm 2018 được UBND tỉnh tặng 

bằng khen, nhiều năm liền được Đảng ủy chính quyền, UBND thị xã tặng giấy khen, danh hiệu chiến sỹ 

thi đua cấp cơ sơ.

8
Nguyễn Thị 

Phương Hải

UVBTV-

Trưởng Ban 

Dân vận Thị 

ủy, Chủ tịch 

Ủy ban MTTQ 

thị xã Kỳ Anh

Nhiệm kỳ qua, thị xã Kỳ Anh thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh địa bàn nhiều phức tạp nhất là 

trong công tác GPMB, khắc phục sự cố môi trường biển, dịch bệnh, an ninh trật tự... nhưng bản thân đã 

tham mưu huy động cả hệ thống chính trị nỗ lực vào cuộc quyết liệt, đồng hành cùng nhân dân vượt qua 

khó khăn; triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách về công tác vận động quần chúng và đạt 

được nhiều kết quả quan trọng, trong đó nổi bật là: 

Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án 208 của Ban Thường vụ Thị ủy đã góp phần củng cố hệ thống 

chính trị cơ sở, từng bước ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh trật tự 

trên địa bàn; tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho Thường trực Thị ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

Covid-19; kêu gọi ủng hộ được 2,371 tỷ đồng  bao gồm cả tiền và hiện vật; phân phối hàng hóa cứu trợ 

9 Nguyễn Thị Thắm
Phó Chủ tịch 

LĐLĐ thị xã

Từ năm 2014 - 2019 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 5 năm liên tục được LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh 

công nhận đạt sáng kiến kinh nghiệm trong lao động sáng tạo, có thành tích xuất sắc trong phong trào 

thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen năm 2015 (QĐ số 221, ngày 

25/12/2015); Năm 2016 được UBND thị xã công nhận đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; Năm 2017 và 

năm 2019 được LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 

“Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”, năm 2017 tại ( QĐ số 221, ngày 

25/12/2017);  năm 2019 (QĐ số 219, ngày 19/12/2019).

10 Hoàng Thị Hà

Ủy viên 

Thường trực 

MTTQ thị xã

Từ năm 2015 - 2017: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu lao động tiên tiến và được 

UBND thị xã tặng giấy khen.

Năm 2018: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu lao động tiên tiến và được Ủy ban Trung 

ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen.

Năm 2019: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu lao động tiên tiến và và được UBND thị 

xã tặng giấy khen.

11 Võ Thị Lan Nam

Ủy viên Ban 

Thường vụ Hội 

LHPN thị xã

Từ năm 2015 - 2019: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Năm 2015, 

2016 UBND thị xã tặng giấy khen.

Tích cực tham mưu, đề xuất nhiều ý tưởng sáng tạo thiết thực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện các 

phong trào, cuộc vận động của Hội góp phần tạo phong trào thi đua sôi nổi. Thường xuyên bám sát cơ 

sở, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động hội viên. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

UBND thị 

xã

Khối dân
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12
Nguyễn Thị Lệ 

Thủy
Hiệu trưởng 

Nhiều năm liền được tặng chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, cơ sở; năm 2015 được Chủ tịch nước tặng Huân 

chương lao động hạng ba. Năm 2016 được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Năm 2017 được Chủ tịch nước 

tặng danh hiệu NUƯT. Năm 2018 được UBND tỉnh tặng Bằng khen, được Trung ương Đoàn Thanh 

niên tặng huy chương vì thế hệ trẻ

13 Lê Thị Tú Anh
Phó Hiệu 

trưởng

Với sự nỗ lực và đóng góp của đồng chí nên nhiều năm liên tục đạt tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ 

sở

Năm 2015: Được tặng bằng khen của Bộ Giáo dục, Tổng LĐLĐ Việt nam tặng KNC vì sự nghiệp xây 

dựng tổ chức Công đoàn. Năm 2017: được tặng bằng khen của Chủ tịch Tỉnh. Năm 2019: Được UBKT 

Trung ương tặng KNC vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng

14
 Trường 

THPT Kỳ 

Anh

Phan Quang Tú
Tổ trưởng 

chuyên môn

Với cương vị là giáo viên: luôn đi đầu trong việc đổi mới Phương pháp giảng dạy, tạo sự lan tỏa mạnh 

mẽ trong tổ và trong nhà trường; Là giáo viên bồi dưỡng có hiệu quả học sinh dự thi học sinh giỏi cấp 

Tỉnh. Trong 5 năm bồi dưỡng được 16 học sinh đạt giải cấp Tỉnh với 1 giải nhất, 2 giải nhì, 6 giải ba và 

7 giải khuyến khích.

- Liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm 2015 được nhận Bằng khen CĐGDVN, 2016 

được nhận Bằng khen Chủ tịch UBND Tỉnh, 2018 được nhận bằng khen của Bộ giáo dục.

15 Lê Ngọc Anh

Chủ tịch Công 

đoàn- Trường 

THPT Lê 

Quảng Chí

GV giỏi tỉnh giai đoạn 2016-2019, UBND tỉnh tặng Bằng khen 2017, Liên đoàn Lđ tỉnh tặng BK 2017, 

2019, GV tiêu biểu trường 2016-2020, đảng viên HTXSNV 2016, 2018,2019-2020, GV giỏi trường 

2016 đến 2019, GVCN giỏi 2016-2019, SKKN cấp ngành 2016, CSTĐ 2016, 2017,2018, Giấy khen Sở 

2019, Giấy khen CĐ 2019...Bồi dưỡng HSG tỉnh: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải KK.

16
Nguyễn Tiến 

Hồng

Học sinh, lớp 

12C-Trường 

THPT Lê 

Quảng Chí

Năm học 2017-2018: Đạt giải KK, môn Địa lý 12, Giải Nhì môn Địa lý lớp 10, cấp Tỉnh. Năm học 

2018-2019: Đạt Giải Ba môn Địa lý lớp 12 và giải Ba môn Địa lý lớp 11, cấp Tỉnh. Năm học 2019-2020 

đạt giải Nhì môn Địa lý lớp 12, cấp tỉnh. Ba năm học lớp 10,11,12 đạt học sinh giỏi toàn diện.

17

Ngân hàng 

Chính sách 

XH

Bùi Quang Tùng
Trưởng tín 

dụng

Năm 2016 được chiến sỹ thi đua cơ sở số 1916  /QĐ-NHCS ngày 10/5/2017 của Tổng Giám đốc 

NHCSXH; năm 2017 được chiến sỹ thi đua cơ sở số 353/QĐ-NHCS ngày 03/8/2017 của Tổng Giám 

đốc NHCSXH; năm 2020 được chiến sỹ thi đua cơ sở số 175/QĐ-NHCS ngày 10/ 5/2020; năm 2018 

được tặng Bằng khen số 1843/QĐ-NHNN ngày 20/9/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam; năm 2019 được tặng giấy khen của Tổng giám đốc số 4293/QĐ/-NHCS ngày 10/7/2019 của Tổng 

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội 

18

Công ty 

môi trường 

đô thị Kỳ 

Anh

Bùi Thị Huyền 

Trang

Nhân viên, 

Chủ tịch Công 

đoàn Công ty 

CP TVXD 

quản lý Môi 

trường đô thị 

 Trong vai trò Chủ tịch Công đoàn của Công ty có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công ty, luôn 

hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2017 được Liên đoàn lao động Tỉnh tặng Giấy khen; 

năm 2020 được Liên đoàn Lao động thị xã Kỳ Anh tặng Giấy khen. 

Trường 

THPT Lê 

Quảng Chí

 Trường 

THPT Kỳ 

Anh
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19
Đại úy Lê Khánh 

Toàn

Đội trưởng đội 

CSĐT TP về 

TTXH 

Với vai trò là Đội trưởng đội CSĐT TP về TTXH, thời gian qua bản thân đã chỉ đạo cán bộ chiến sỹ 

trong đội chủ động trong công tác nắm tình hình, tăng cường tham mưu, kịp thời đề xuất lãnh đạo đơn 

vị chỉ đạo giải quyết có hiệu quả tình hình tội phạm nổi lên. Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng 

ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp  mạnh mẽ với các loại tội phạm hình sự. 

20
Thiếu tá Nguyễn 

Duy Sáng

Trưởng CAP 

Kỳ Phương

Với cương vị là Trưởng Công an phường trong thời gian vừa qua, bản thân đã tham mưu cấp ủy, chính 

quyền các cấp đảm bảo ANTT trên địa bàn phường. Chỉ đạo cán bộ chiến sĩ Công an phường thực hiện 

các nhiệm vụ về đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đặc biệt, đã tham mưu phường Kỳ Phương ra mắt mô 

hình “Tiếng kẻng an ninh” duy trì và hoạt động hiệu quả. 

21
Thiếu tá Nguyễn 

Quốc Trường

Đội trưởng đội 

An ninh

Với vai trò là đội trưởng Đội An ninh Công an thị xã Kỳ Anh trong 05 năm qua đã xây dựng hàng trăm 

phương án, kế hoạch tham mưu cho chỉ huy đơn vị đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn các sự kiện chính 

trị, kinh tế, văn hóa lớn, các mục tiêu công trình trọng điểm. Tổ chức chỉ đạo, bố trí cán bộ một cách 

khoa học, phát huy hiệu quả năng lực của từng CBCS trên từng tuyến, địa bàn, lĩnh vực được phân 

công, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định tình hình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương, Triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động  móc 

nối, lôi kéo của các tổ chức phản động, nhất là hoạt động của tổ chức khủng bố Việt Tân. Phối hợp 

tuyên truyền, vận động các hộ dân trong vùng dự án chấp hành chủ trương GPMB, di dời, tái định cư, 

triển khai các dự án. Qua đó, đã góp phần thực hiện có hiệu quả GPMB các dự án, trong đó nhiều dự án 

trọng điểm trên địa bàn. Tham mưu phương án và triển khai giải quyết có hiệu quả các lượt tập trung 

đông người với số lượng lớn, tuần hành, gây rối ANTT; phối hợp giải quyết ổn định các vụ, việc phức 

tạp do mâu thuẫn, tranh chấp hợp đồng, đình công, lãn công. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, 

bảo vệ bí mật Nhà nước, phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không để các thế lực 

thù địch, phần tử xấu lợi dụng, kích động, gây mâu thuẫn mất đoàn kết nội bộ. 

22
Thiếu tá Nguyễn 

Việt Dũng

đội trưởng đội 

QLHC về 

TTXH

Với vai trò là Đội trưởng đội QLHC về TTXH, đã tham mưu lãnh đạo đơn vị chỉ đạo triển khai thực 

hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các Luật, Thông tư, Nghị định về công tác quản lý cư trú; đăng 

ký, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ. Tham mưu lãnh đạo đơn vị triển khaithực hiện quyết liệt, có hiệu quả Pháp lệnh số 16, Nghị 

định 36/NĐ-CP về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT và pháo, nhất là trong công tác tuyên truyền, ký 

cam kết và bắt giữ, xử lý vi phạm; phối hợp có hiệu quả với các lực lượng trong công tác cứu nạn, cứu 

hộ, phòng chống thiên tai, phòng, chống cháy rừng.

23
Thiếu tá Nguyễn 

Trọng Tiến

Trưởng Công 

an xã Kỳ Hà

 Tích cự trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội; Tham mưu lãnh đạo UBND xã tiếp xúc 

Linh mục quản xứ, Ban hành giáo các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn, nhất là trong công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19; Lập biên bản, xử lý 04 vụ 06 công dân vi phạm “không thực hiện biện pháp bảo vệ 

cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ 

quan y tế”, xử lý hành chính 1.200.000(đ)

Công an

Công an
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24
Trung tá Nguyễn 

Văn Thiện

Phó Chỉ huy 

trưởng kiêm 

Tham mưu 

trưởng, Ban 

CHQS thị xã.

Là người được UBND thị xã giao nhiệm vụ tổ chức điều hành toàn bộ quá trình làm công tác chuẩn bị 

bảo đảm mọi công tác vật tư, trang thiết bị, nơi ăn nghỉ và các đồ dùng thiết yếu tại khu cách ly với số 

lượng 1050 công dân.

Đồng thời trực tiếp điều hành toàn bộ Khu cách ly tại Mitraco. Chủ động phối hợp, điều hành, điều phối 

tiếp nhận, vận chuyển, theo dõi, cách ly người từ nước ngoài về trên địa bàn thị xã, ngăn chặn không để 

dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Tổ chức chặt chẽ việc tiếp nhận 495 công dân Việt Nam trở về từ 

Lào và Thái Lan, đồng thời tổ chức điều hành Khu cách ly của tỉnh, tổ chức bảo đảm hậu cần, đời sống 

cho 490 công dân trên, đồng thời động viên các công dân tại khu cách ly ủng được 35.780.000 đồng vào 

công tác phòng chống dịch.

25
Thiếu tá Nguyễn 

Huy Đạt

Trợ lý Dân 

quân tự vệ Ban 

CHQS thị xã

Ba năm liền là chiến sỹ thi đua cơ sở, 2 năm giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã; khen thưởng đột xuất 

trong công tác bầu cử, trong phong trào thi đua đột kích, kỉ niệm 75 năm ngày thnahf lập QĐNDVN và 

30 năm ngày hội QPTD

26
Thiếu tá CN 

Phạm Thanh Hùng

Trợ lý Quân 

lực Ban CHQS 

thị xã

Ba năm liền là chiến sỹ thi đua cơ sở, 1 năm chiến sỹ tiên tiến, tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thị 

xã, tặng giấy khen trong diễn tập phòng thủ, tặng giấy khen trong phong trào đột kích hàng năm…

27

Đồn Biên 

phòng 

Vũng Áng

Trung tá Lê Hoài 

Nam

Trạm trưởng 

BPCK cảng 

Sơn Dương

Năm 2016, 2018, 2019 là chiến sỹ thi đua cơ sở; lãnh đạo Trạm làm tốt công tác xuất nhập cảnh, xây 

dựng đơn vị, giữ vững ANTT tại cảng, tích cực tham gia cứu hộ cứu nạn trên biển. Quan hệ phối hợp 

với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn khu kinh tế

28

Đồn Biên 

phòng Đèo 

Ngang

Đại úy Ngô Đức 

Trí

Phó đồn trưởng 

nghiệp vụ đồn 

BPĐN

Năm 2015 được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tặng giấy khen trong đấu tranh phòng, 

chống tội phạm tháng 8/2015; được tặng giấy khen trong đợt thi đua cao điểm "70 ngày hành động kiểu 

mẫu"; năm 2018 được tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong đấu tranh thắng lợi Chuyên án 483LP 

ngày 19/9/2018 tại xã Kỳ Nam thu 18.000 viên ma túy tổng hợp; tặng giấy khen trong công tác đấu 

tranh với các loại tội phạm trước, trong, sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; năm 2020 được tặng giấy 

khen trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

29 Bệnh viện
Phan Thị Xuân 

Liễu
Giám đốc

Chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên tất cả các mặt hoạt động: Công suất sử dụng giường 

bệnh trung bình 5 năm đạt 229,5%; triển khai được 2570 kỹ thuật vượt tuyến. Đặc biệt không có tai biến 

y khoa ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe người bệnh, không có khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp về 

công tác khám chữa bệnh; Kiểm tra cuối năm bốn năm liền (2016-2019) xếp thứ nhất trong các bệnh 

viện tuyến huyện trong tỉnh; Đơn vị năm 2017 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, năm 2019 được 

UBND tỉnh tặng Bằng khen. Bản thân từ năm 2015 – 2019 là Chiến sĩ thi đua cơ sở; Năm 2015- Bằng 

khen của Bộ Y tế, Bằng khen của Hội LHPN, Bằng khen của Công đoàn ngành Y tế; Năm 2016, 2017 - 

Bằng khen của UBND tỉnh; Năm 2019 - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Quân sự



TT Đơn vị Họ và tên Chức vụ, đơn vị Tóm tắt thành tích
Ghi 

chú

30

Lĩnh vực 

Cải cách 

hành chính

Lê Công Trung
Phó chủ tịch 

UBND phường

Được Chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen năm 2017,2018

Đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2019

 Tham mưu rà soát, thống kê, hệ thống hóa văn bản pháp luật được địa phương quan tâm thực hiện 

nhằm phát hiện những bất cập trong các văn bản để kịp thời kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xử lý.

Tham mưu công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các văn 

bản pháp luật đã được chú trọng hơn, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đội 

ngũ cán bộ, công chức, người dân và toàn xã hội, kịp thời phát hiện những sai sót, bất cập trong quản lý 

để có giải pháp xử lý phù hợp, bảo đảm hệ thống thể chế, pháp luật được thực thi nghiêm túc, đầy đủ 

trong thực tế.

31 Đinh Văn Báu

Phó hiệu 

trưởng THCS 

Sông Trí

Năm học 2015-2016: được UBND tỉnh tặng Bằng khen; được Liên Đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen

- Năm học 2016-2017: 

+ Đạt giải Ba cấp Quốc gia; đạt giải Nhất cấp tỉnh Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp.

+ Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học đạt 16 giải, học sinh đậu THPT chuyên 9 em.

- Liên tục đạt Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (năm học 2014-2015; 2015-2016; 2017-2018; 2018-2019).

32 Trương Công Sơn

Hiệu trưởng 

trường TH 

Hưng Trí

Năm 2015 -2016: được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen 

- Năm 2016-2017: được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen

- Năm 2016-2017, 2018-2019: được UBND tỉnh tặng Bằng khen 

- Từ năm 2016 đến nay có nhiều sáng kiến kinh nghiệm và để tài khoa học đạt bậc 4 cấp tỉnh và cấp thị.

33 Phùng Thị Anh

Hiệu trưởng 

trường MN 

Hoa Mai

 Năm học 2014 – 2015, 2016 - 2017: được UBND tỉnh tặng Bằng khen;

- Liên tục 05 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lĩnh vực 

Văn hóa xã 

hội

Lĩnh vực 

Văn hóa xã 

hội

Lĩnh vực 

Văn hóa xã 

hội
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34 Trương Thị Huệ

Giáo viên 

trường THCS 

Kỳ Trinh

 Năm học 2015-2016: đạt giải Nhất cấp tỉnh, giải Nhì cấp quốc gia về dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn.

- Năm 2016-2017: được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen

- Năm 2016-2017: được LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen.

- Đạt giải Nhất giáo viên dạy giỏi chu kỳ 2014-2018.

- Có 16 học sinh giỏi tỉnh; 02 năm liền 2018-2019, 2019-2020 có học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh môn sinh học, 

trong đó có 1 học sinh đạt thủ khoa.

- Hướng dẫn học sinh có đề tài khoa học đạt giải nhì cuộc thi Khoa học kỷ thuật cấp tỉnh năm 2019-2020.

- Có đề tài khoa học tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỷ thuật đạt giải khuyến khích cấp tỉnh, dự thi cấp quốc 

gia năm 2015-2016.

- Có 2 học sinh đạt giải cấp tỉnh cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn năm 

2015-2016.

- Có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, để tài khoa học đạt bậc 4 cấp tỉnh và cấp thị.

- 05 năm liền đạt chiến sỷ thi đua cấp cơ sở¬  (2016-2019).

35 Lê Văn Lợi

Giáo viên 

trường TH Kỳ 

Phương

Năm 2015: Đạt giải ba giáo viên giỏi cấp thị xã. Bồi dưỡng được 01 em đạt giải Ba “Hội thi kể chuyện 

Bác Hồ” cấp thị xã, 01 em đạt giải Ba “Giao lưu Olympic Tiếng Anh qua mạng” cấp thị xã và tham gia 

thi cấp Tỉnh.

 - Năm 2016: Đạt giải ba giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 

Đạt danh hiệu “Giáo viên giỏi cấp Tỉnh” (giai đoạn 2016 – 2019). 

- Có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, để tài khoa học đạt bậc 4 cấp tỉnh và cấp thị.

36
Nguyễn Thị Hoa 

Quỳnh

Giáo viên 

trường MN 

Hoa Mai

Năm 2016: Đạt giải xuất sắc hội thi thiết kế bài giảng E- Learning cấp thị xã và cấp tỉnh. Bài giảng được 

lưu vào kho tàng của bộ giáo dục đào tạo. Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Đạt gải nhất hội thi bí 

thư chi đoàn giỏi cấp phường.

- Năm 2017: Đạt giải nhất hội thi giáo viên giỏi cấp thị xã. Đạt loại tốt hội thi thiết kế xây dựng môi 

trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cấp thị xã và cấp tỉnh. 

- Có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, để tài khoa học đạt bậc 4 cấp tỉnh và cấp thị.

37
Dương Thanh 

Minh

Học sinh lớp 

9A, Trường 

THCS Sông Trí

Huy chương đồng Tìm kiếm tài năng Toán cấp Quốc gia MYTS - 2018

- Huy chương đồng Toán Tiếng Anh cấp Quốc gia SEAMO  - 2019

- Giải Nhất HSG môn Toán lớp 9 cấp tỉnh; giải Nhất Toán 9 cấp thị xã năm học 2019 - 2020

- Giải Nhì HSG môn Vặt lý lớp 9 cấp tỉnh; giải Nhất Vật lý 8 cấp thị xã; giải Nhì Toán 8 cấp thị xã năm 

học 2018 - 2019

- Các năm học liên tục đều đạt danh hiệu Học sinh giỏi toàn diện 


Lĩnh vực 

Văn hóa xã 

hội

Lĩnh vực 

Văn hóa xã 

hội



TT Đơn vị Họ và tên Chức vụ, đơn vị Tóm tắt thành tích
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38 Nguyễn Vũ Tuấn

Phó Chủ tịch 

HĐBT-HT-

TĐC

Có thành tích cao trong công tác GPMB, góp phần không nhỏ vào quá trình xây dụng và phát triển của 

thị xã Kỳ Anh; 02 năm liền (2018-2019) được UBND tỉnh tặng bằng khen vì những thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ.

39 Trần Quốc Hoàng

Phó Chủ tịch 

HĐBT-HT-

TĐC

Có thành tích cao trong việc tham mưu UBND thị xã xử lý thực hiện hoàn ứng, quyết toán các hạng 

mục, dự án tồn đọng trong công tác GPMB; nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 

đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; Năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

40 Trần Văn Lâm

Nguyên Bí thư 

Đảng ủy xã Kỳ 

Lợi

Thực hiện tốt vai trò Lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Lợi triển khai tốt công tác bồi 

thường, GPMB các dự án trọng điểm, tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận chủ trương thực hiện 

và chấp hành tốt chủ trương di dời các dự án trên địa bàn xã Kỳ Lợi cơ bản hoàn thành.

41 Lê Xuân Cả

Chủ tịch 

MTTQ phường 

Kỳ Thịnh

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận chủ trương, chính sách, các dự án 

trên địa bàn phường Kỳ Thịnh.

42 Nguyễn Văn Minh

Bí thư chi bộ 

thôn Tân Phúc 

Thành 2, xã Kỳ 

Lợi

Lãnh đạo cấp ủy tuyên truyền Nhân dân đồng thuận, thực hiện và chấp hành tốt chủ trương di dời thôn 

Tân Phúc Thành 2, xã Kỳ Lợi di dời lên Khu tái định cư để triển khai dự án trong Khu Kinh tế.

43 Trần Thái Sơn

Công ty TNHH 

1 thành viên 

Phú Sơn

Hàng năm tham gia cung ứng, dự trữ hàng hóa thiết yếu đảm bảo phục vụ nhu cầu của Nhân dân trong 

các dịp Lễ, Tết, thiên tai, dịch bệnh. Tham gia phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại thời điểm xảy 

ra dịch Covid. Tặng quà bằng hiện vật, tiền mặt cho người dân khó khăn trên địa bàn

44
Nguyễn Hồng 

Lĩnh

Chủ hộ kinh 

doanh Kho gạo 

Lĩnh Lan

Hàng năm tham gia cung ứng, dự trữ hàng hóa thiết yếu, cam kết không tăng giá đảm bảo phục vụ nhu 

cầu của Nhân dân trong các dịp Lễ, Tết, thiên tai, dịch bệnh

Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện trên địa bàn

45

Hoạt động 

Hội, từ 

thiện

Nguyễn Hữu Đại
Chủ tịch Hội 

Chữ Thập đỏ

5 năm qua công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ đã có những hoạt động thiết thực, đạt được nhiều 

thành tích xuất sắc trong hoạt động từ thiện nhân đạo được các cấp các ngành ghi nhận: Tập thể Hội 

Chữ thập đỏ và cá nhân xếp loại hàng năm luôn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cá nhân 5 năm là lao 

động tiên tiến và chiến sỹ thi đua cơ sở; 3 năm liên tục được Trung ương Hội tặng bằng khen và UBND 

thị xã Kỳ Anh tặng giấy khen; Về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được 

Tỉnh ủy, Thị ủy vinh danh và tặng Bằng khen Tỉnh ủy, giấy khen Thị ủy; 5 năm được Đảng ủy chính 

quyền huyện Kỳ Anh và Thị xã Kỳ Anh xếp loại Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng 

giấy khen liên tục 5 năm qua

Lĩnh vực 

Thương 

mại dịch vụ

Điển hình 

Giải phóng 

mặt bằng

Điển hình 

Giải phóng 

mặt bằng
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46 Kỳ Hà Phan Công Tài
Thôn trưởng 

Thôn Đông Hà

Đi đầu trong phong trào xây dựng NTM của xã. Chỉ đạo bà con nhân dân trong thôn tham gia phong 

trào xây dựng NTM của thôn, đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận thôn kiểu mẫu 2017. 

47 Lê Thị Thanh Tâm
Trạm trưởng 

trạm y tế xã

Trong 5 năm qua luôn được Chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành 

Y tế; năm 2018 đạt giải 3 cuộc thi Trưởng trạm giỏi của tỉnh. Đặc biệt là thời gian qua trong công tác 

phòng chống dịch Covid-19 bản thân đã tham mưu tích cực trong công tác phòng chống dịch tại địa 

phương, được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong phong trào phòng chống dịch Covid-

19

48 Trần Xuân Minh
CHT Hội CCB 

thôn Nam Hà

Có phong trào đi đầu trong việc xây dựng NTM trên địa bàn của xã, vận động các hội viên cựu chiến 

binh của thôn

49 Đào Quốc Trị PCT UBND xã 

Đã có nhiều thành tích trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo bà con nhân dân thực hiện phong trào xây dựng 

NTM của xã như vận động bà con nhân dân xây dựng nhà lưới trong đó có cá nhân đồng chí đã thực 

hiện và đã được UBND thị xã công nhận và hỗ trợ .

50 Đào Thị Thanh

Chi hội trưởng 

PN thôn Hoa 

Tân, giám đốc 

HTX môi 

trường

Đã có nhiều thành tích trong công tác vận động chị e PN thực hiện tốt công tác KHHGĐ và vận động bà 

con nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường của xã 

51 Phạm Khánh Tuấn 
Chủ mô hình 

nuôi cá lồng bè
Đã có nhiều đóng góp tăng nguồn thu nhập trong mô hình nuôi cá lồng bè 

52 Hoàng Thị Mười
Nhân viên trạm 

y tế xã 

Trong 5 năm qua bản thân đã có nhiều đóng góp trong ngành Y tế, tham mưu tích cực trong quá trình tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ tại Trạm y tế như công tác khám chữa bệnh, công tác phòng chống dịch 

trên địa bàn, đặc biệt là thành tích trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid 19, bản thân tích 

cực tuyên truyền thực hiện tốt việc phòng, chống dịch, tham mưu thực hiện tốt công tác cách ly đảm bảo 

đúng quy định, quy trình phòng chống dịch, vừa qua được UBND xã đề nghị Chủ tịch UBND thị xã 

tặng giấy khen trong phong trào phòng chống dịch Covid 19 .

Kỳ Hà

Kỳ Hoa
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53 Nguyễn Tiến Phúc
Trạm trưởng Y 

tế

Trong 5 năm qua đã có những đóng góp tích cực cho ngành Y tế, năm 2017: Xây dựng tiêu chí 15 và 

các tiêu chí về y tế xây dựng NTM.; Năm 2018: Hoàn thiện tiêu chí 15 và các tiêu chí về y tế xây dựng 

NTM đạt và vượt kế hoạch.Xây dựng đơn vị Trạm y tế đạt Đơn vị văn hóa năm 2018; .Năm 2019 hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên đánh giá cao về các tiêu chí y tế quốc gia;. 6 tháng đầu năm 2020  

 xây dựng đơn vị trạm y tế Xanh- Sạch -Đẹp -An toàn và thực hiện quy tắc 5S qua kiểm tra ,đánh giá 

được Trung tâm y tế thị xã đánh giá cao.

Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 vừa qua đã Lập kế hoạch tham mưu cho 

thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã và các ban nghành triển khai các hoạt động về công 

tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.Tham mưu cho BCĐ phòng chống dịch Covid – 19 của Xã về quy 

trình,phương án thực hiện ,các nội quy,quy chế tại các điểm các ly tập trung,trang thiết bị y tế ,quần áo 

bảo hộ,găng tay,nước sát khuẩn tay,khẩu trang và một số vật tư y tế khác phục vụ cho công tác phòng 

54 Võ Xuân Cảnh
Bí thư chi bộ 

Tân Thành

5 năm liền Bí thư chi bộ giỏi, lãnh đạo chỉ đạo thôn giỏi, chỉ đạo thôn thực hiện xây dựng khu dân cư 

kiểu mẫu về đích NTM

55 Trần Văn Hạo
Thôn trưởng 

Tân Tiến

5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Lãnh đạo, chỉ đạo thôn thực hiện xây dựng khu 

dân cư kiểu mẫu về đích NTM

56 Kỳ Ninh Đặng Thị Luận

Chủ nhiệm 

HTX chế biến 

thủy sản Chiến 

Thắng

Mô hình làm ăn kinh tế giỏi, Có 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm 3 sao cấp tỉnh năm 2019; là sản 

phẩm đạt sản phẩm kiểu dáng công nghiệp năm 2019 cấp tỉnh

57 Phạm Thị Ngọ
Tổ dân phố 

Quyền Thượng

Có công đóng góp huy động nhân dân làm đường bê tông 2kmtrong năm 2019, Làm đê bến trửa với 

500m ngăn mặn dữ ngọt, huy động góp nhân dân hiến đất, cây làm đường Đặng Dung đã được công 

nhận tuyến đường văn minh đô thị năm 2019, làm 2 cống qua đường trị giá :30 triệu, Đang triển khai đổ 

nền đường 900m  năm 2020,  xóa vườn tạp , làm vườn mẫu . Luôn duy trì chủ nhật hành tuần về Ngày 

VMĐT với hàng nghìn ngày công, nhân dân luôn đồng tình và ủng hộ

Kỳ Trinh

Kỳ Ninh
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58 Nguyễn Tiến Sơn
Trạm trưởng 

trạm y tế

Trong 5 năm qua bản thân đã có những đóng góp tích cực cho ngành Y tế, tham mưu và tổ chức thực hiện các 

hoạt động đạt kết quả cao trong công tác khám chữa bệnh. Đạt kết quả cao trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo cơ 

quan năm 5 liền,  từ năm 2014 đến 2019  hoàn thành XSNV hàng năm được UBND thị xã tặng giấy khen. Năm 

2017 xây dựng đơn vị văn hóa được UBND thị xã công nhận Danh hiệu “ Đơn vị đạt chuẩn văn hóa 2017”. Năm 

2018 xây dựng đơn vị Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn và tham dự hội thi xây dựng Đơn vị “ Xanh – Sạch – Đẹp – An 

toàn” cấp Tỉnh đạt giải nhì Tỉnh Hà Tĩnh được Bộ Y tế tặng Bằng khen. Đặc biệt trong thời gian xảy ra dịch 

bệnh Covid -19 bản thân đã tham mưu trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch tốt. Là Trưởng trạm y tế và 

chuyên trách PCD, ngoài việc giám sát người nước ngoài lưu trú trên địa bàn, bản thân tham mưu tốt công tác 

tiếp nhận con em các nơi khác về, lập danh sách theo dõi và hướng dẫn cách ly đảm bảo đúng quy định, quy trình 

phòng chống dịch.

59 Kỳ Trinh
Nguyễn Tiến 

Nhung
Bí thư chi bộ

Đã huy động nhân dân làm lề đường, bồn hoa, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, đã được công nhận 

2 vườn mẫu, đang xây dựng khu dẫn cư kiểu mẫu, vận động làm đường bê tông tại các ngõ xóm hơn 10 

km, có hệ thống điện chiếu sáng 

60 Kỳ Long Nguyễn Xuân Tiến
Tổ trưởng TDP 

Tân Long

Năm 2016, năm 2019 được Chủ tịch UBND phường tặng giấy khen; 2017, 2018 được Chủ tịch UBND 

thị xã tặng giấy khen

61 Lê Văn Hồng

Chủ tịch Hội 

Nông dân 

phường Kỳ 

Phương

Đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động di dời đạt kết quả: Dự án đường xuống nhà máy nhiệt 

điện 3 đến nay đã chi trả tiền cho các hộ TDP Thắng Lợi, Nhân Thắng bị ảnh hưởng, di dời, GPMB, 

TĐC đến nay đã ổn định cuộc sống. Dự án Grmowbet tại TDP Ba Đồng đã kiểm kê, kiểm đến các công 

trìn nhà cửa, vật kiến trúc, Dự án cây xăng dầu Hà Tĩnh và một số dự án khác đầu tư phát triển trên địa 

bàn.

 Vận động nhân dân hiến đất, hiến cây, GPMB mở đường giao thông, lát gạch vỉa hè, xây dựng rãnh 

thoát nước. Cụ thể trong thời gian qua hiến được 9.520 m2 đất, tự tháo dỡ 4.200 m bờ rào, đóng góp 

trên 6 tỷ đồng, hàng ngàn ngày công, xây dựng 1.260 m mương thoát nước, đổ 2.300m đường bê tông, 

xây dựng 03 nhà văn hóa...

62 Hoàng Anh Tuấn

Bí thư - Tổ 

trưởng TDP 

Hồng Sơn

 Phối hợp với các tổ chức đoàn thể các chi đoàn, chi hội  đã vận động nhân dân hiến đất mở rộng 950 m 

đường giao thông; (Đường từ 5m lên 10m); xây dựng 1650 m kênh thoát nước, 600 mét đường bê tông.

 Xây dựng 1.500m2 sân bê tông, 200m2 rạp, cổng nhà văn hoá và mua sắm các trang thiết bị nội thất 

trong và ngoài nhà văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Trong quá trình vận động: Tổng số 

hộ dân được vận động hiến đất để mở rộng đường giao thông có 45 hộ.

 Diện tích đất  các hộ cống hiến là 4.750m2 đất và hoa màu

Kỳ Trinh

Kỳ Phương
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63 Đoàn Viết Lộc

Bí thư - Tổ 

trưởng TDP 

Thắng Lợi

Sau khi tiếp thu chủ trương, bản thân đã chủ động tổ chức họp dân, xây dựng kế hoạch, đăng ký xây 

dựng. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương về xây dựng chỉnh trang đô thị. Trong 

thời gian qua luôn được các tổ chức, các chi đoàn, chi hội và toàn thể nhân dân đồng hành ủng hộ. 

Kết quả làm được 1.215 m đường nhựa, 265 m đường bê tông, 1000 m mương thoát nước, hiến 500 m2 

đất, 20 m bờ rào, 03 cổng chào và các công trìn khác, thu đóng góp 80 triệu đồng, đóng góp được hơn 

90 ngày công.

64 Kỳ Phương Lê Hùng Cường
Trưởng Trạm y 

tế

Luôn luôn học tập rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Là một bác sĩ luôn tận tâm, tận 

tuỵ với bệnh nhân, khám và điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người bệnh.  Thực hiện tốt chế độ 

bảo hiểm y tế cho người dân . Xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia và giữ vững ổn định. Thường 

xuyên quan tâm mua sắm đầy đủ các trang thiết bị, cơ số thuốc phục vụ công tác khám và điều trị bệnh 

cho người dân. Trong thời gian qua công tác Dân số, kế hoạch hóa gia đình luôn được quan tâm hàng 

đầu. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm hàng năm được tổ chức kiểm tra chất lượng hàng hóa, quán ăn, 

buôn bán thuốc tây, mỹ phẩm ...đảm bảo kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm. Nhiều năm liền 

được các đoàn kiểm tra đánh giá cao và được tặng nhiều thành tích khen thưởng. 

Đặc biệt, trong phòng chống dịch bệnh Covid - 19 đã triển khai hữu hiệu các giải pháp nhằm phòng 

ngừa, ngăn chặn và khống chế dịch bệnh Covid gây ra, sằn sàng ứng phó với các tình huống của dịch 

bệnh nếu xảy ra trên địa bàn. Hàng tuần thực hiện nghiêm túc việc tổ chức họp BCĐ, từ khi thực hiện 

cách ly toàn xã hội, tôi tiến hành tổ chức họp BCĐ, họp nhân viên trạm y tế. Đã tập trung đầu tư kinh 

phí của nhà trường để mua sắm, trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ cho công tác phòng chống 

dịch. Đã tập trung chỉ đạo cán bộ phận, nhân viên tổng VSMT, khử khuẩn các điểm tập trung đông 

người như trường học, bến xe, nhà thờ....: Tổng 40 lần.

65 Nguyễn Phi Hùng
Phụ trách Trạm 

y tế xã Kỳ Nam

Trong 5 năm qua, bản thuộc viên chức trạm tế nhiệt tình trong công việc, luôn hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. Từ đầu năm 2018 do Trung tâm y tế thị xã Kỳ Anh cử đồng chí Lê Văn Phong đi học nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản thân được Trung tâm y tế thị xã giao trách nhiệm phụ trách 

trạm, trong quá trình phụ trách bản thân cùng với tập thể trạm y tế xã hoàn thành công tác do cấp trên 

giao phó, luôn đi đầu trong việc xây dựng tập đoàn kết, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân 

dân, xây dựng cơ sở trạm xanh-sạch đẹp được trung tâm đánh giá ghi nhận. Đặc biệt năm 2020 đã có 

đóng góp trong công tác tuyên truyền, lập danh sách các đối tượng cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tập 

trung phòng chống dịch Covid-19, phối hợp với BCĐ, đặc biệt là thôn 4 Đông Yên xã Kỳ Lợi lập hồ sơ 

cách lý các đối tượng đi về từ các dùng dịch trên địa bàn.

66 Nguyễn Tiến Lậy

Hội viên Hội 

người cao tuổi 

thôn Quý Huệ

Đã hiến 90m2, đất ở, bờ rào cây cối giải phóng mặt bằng làm đường GTNT

Kỳ Nam

Kỳ Phương



TT Đơn vị Họ và tên Chức vụ, đơn vị Tóm tắt thành tích
Ghi 

chú

67 Kỳ Lợi Chu Thanh Hội
Bí thư Đoàn 

Thanh niên 

Năm 2015, 2016 đượcUBND thị xã tặng giấy khen đạt thành tích suất sắc phong trào Đoàn và công tác 

TTN; năm 2017 được Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tặng Bằng khen đạt thành tích suất sắc phong trào Đoàn và 

công tác TTN; năm 2018 Trung ương Đoàn tặng bằng khen là cán bộ đoàn suất sắc tiêu biểu toàn quốc 

đạt giải thưởng Lý Tự Trọng; năm 2018 được Ủy Ban Trung ương Hội LHTN Việt nam tặng Bằng khen 

đã có thành tích suất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên; năm 2019 Trung Ương Đoàn 

Tặng bằng khen đạt thành tích suất sắc phong trào Đoàn và công tác TTN; năm 2019 được Thị Uỷ Kỳ 

Anh tặng giấy khen Đảng viên trẻ tiêu biểu xuất xắc trong phong trào thi đua năm 2019;năm 2018, 2019 

được Đảng ủy  xã Kỳ Lợi, tặng giấy khen Đảng viên đạt thành tích suất sắc.

68 Lê Văn Hoa
Chủ trang trại 

chăn nuôi lợn

Quy mô trang trại trung bình mỗi năm xuất chuồng 2000 con lợn; đàn Trâu, Bò 80 con; gia cầm 1500 

con; diện tích gieo cấy lúa 40 đến 50 ha, trung bình mỗi năm thu hoạch từ 40 đến 50 tấn lúa, Lạc 1,5 

đến 2 tấn

69 Lê Văn Xuân
Trạm trưởng 

trạm y tế

Trong 5 năm quan đã có đóng góp tích cực cho ngành Y tế, khám chữa bệnh bình quân 1 lượt 

người/năm; tiêm chủng thường xuyên hàng năm đạt bình quân 98%; tỷ lệ người dân được lập hồ sơ sức 

khỏe điện tử đtạ 98,5%; không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Đặc biệt trong phòng chống dịch Covid 

- 19 đã xây dựng kế hoạch và tham mưu đắc lực cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai 

đúng thời gian, quy trình phòng chống dịch bệnh. Tổng số công dân được điều tra quản lý 321 người 

trong đó người nước ngoài 60, cách ly tập trung 13 người, cách ly tại nhà lưu trú 145 người. Tuyên 

truyền tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid

70 Kỳ Liên Lê Quang Vĩnh
Tổ trưởng TDP 

Lê Lợi

Trên địa bàn có 4 TDP đã chấp hành chủ trương xây dựng đô thị văn minh, nhưng trong đó có TDP Lê 

Lợi từ năm 2015-2020 đã hoàn thành các tiêu chí đô thị văn minh như xây dựng, 1,94 km, đường, 

mương thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng, vận động nhân dân xây dựng 6 tuyến đường văn minh đô 

thị trên địa bàn TDP, vận động nhân dân lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng 15 tuyến đường; Toàn dân 

trong TDP đều làm 192 cột cờ đúng theo quy định.

Kỳ Thịnh

Danh sách này gồm có: 70 cá nhân ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
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