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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch
UBND huyện tại Hội nghị giao ban giữa UBND huyện với Ban Thường trực
UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện
Sáng ngày 12 tháng 5 năm 2020, tại Hội nghị giao ban giữa UBND huyện với
Ban Thường trực UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện (Hội Nông
dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Huyện đoàn, Liên đoàn Lao động),
sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND huyện với
Ban Thường trực UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện 4 tháng đầu
năm 2020; báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị được tổng hợp trước Hội nghị giao
ban và các ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, Tỉnh ủy viên - Bí thư
Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:
I. VỀ CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ
1. Các ý kiến, kiến nghị được tổng hợp trước HN giao ban (7 ý kiến):
Ý kiến, kiến nghị 1 (UBMTTQ): Đề nghị UBND huyện hỗ trợ nguồn kinh phí
thi đua khen thưởng (vì UB MTTQ huyện còn trích nguồn Thi đua khen thưởng từ
nguồn ngân sách chi thường xuyên của cơ quan).
Trả lời: Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:
Nguồn kinh phí thi đua khen thưởng hàng năm đối với UBMTTQ và tổ chức
chính trị - xã hội được quy định tại khoản 3, Điều 65, Chương 6, Nghị định số
91/2017/NĐ-CP: "Quỹ thi đua, khen thưởng của tổ chức chính trị, UBTW Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội được cấp từ nguồn ngân sách nhà
nước (căn cứ tính chất hoạt động của từng tổ chức, Bộ Tài chính thống nhất tỷ lệ
cấp hàng năm) và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, ngoài
nước”. Hàng năm, căn cứ tính chất hoạt động đặc thù; căn cứ dự toán chi ngân
sách đã được cấp có thẩm quyền giao; trên cơ sở nguồn đóng góp của cá nhân, tổ
chức cho mục đích thi đua, khen thưởng; nguồn thu hợp pháp khác; căn cứ kết quả
thực hiện Quỹ thi đua, khen thưởng năm trước và dự kiến tổng mức trích Quỹ thi
đua, khen thưởng năm hiện hành; UB MTTQ dự kiến số trích Quỹ thi đua, khen
thưởng và tổng hợp cùng với bản dự kiến phân bổ dự toán gửi cơ quan tài chính
thẩm định để thống nhất mức trích Quỹ thi đua, khen thưởng trong năm.
Như vậy, việc trích nguồn thi đua khen thưởng từ nguồn chi thường xuyên
của cơ quan là phù hợp với quy định hiện hành.
Ý kiến, kiến nghị 2 (Hội Nông dân): Đề nghị UBND huyện tiếp tục có
văn bản chỉ đạo UBND các xã, tăng cường công tác phối hợp với tổ chức hội
để xây dựng vườn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn của huyện.
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Trả lời: Về nội dung này, UBND huyện giao phòng NN&PTNT phối hợp
Hội Nông dân tham mưu văn bản chỉ đạo UBND các xã phối hợp tổ chức hội cơ sở
thực hiện xây dựng vườn chuẩn NTM.
Ý kiến, kiến nghị 3 (Hội Nông dân): Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ
trợ kinh phí (trích từ nguồn xây dựng các mô hình nông thôn mới) để hỗ trợ cho
các hộ tham gia xây dựng mô hình vườn đạt chuẩn NTM, phấn đấu hết năm 2020
mỗi xã, thị có 01 vườn đạt chuẩn NTM.
Trả lời: Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:
- Năm 2019, theo đề nghị của Hội Nông dân huyện, UBND huyện đã giao
Phòng NN&PTNT tham mưu hỗ trợ kinh phí (13.260.000 đồng) để Hội Nông dân
huyện tổ Hội nghị tập huấn xây dựng vườn chuẩn NTM từ nguồn vốn sự nghiệp
thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia XD NTM.
- Năm 2020, UBND huyện chưa nhận được văn bản đề nghị của Hội nông huyện
trong việc hỗ trợ xây dựng vườn chuẩn NTM nên chưa có cơ sở để xem xét quyết định.
Ý kiến, kiến nghị 4 (Hội Nông dân): Đề nghị UBND huyện quan tâm trích
ngân sách huyện hỗ trợ vào Qũy hỗ trợ Nông dân huyện để xây dựng các mô hình
phát triển kinh tế.
Trả lời: Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:
Năm 2019, UBND huyện đã trích ngân sách huyện hỗ trợ Ban điều hành
quỹ hỗ trợ Hội Nông dân huyện Anh Sơn số tiền 200 triệu đồng. Để có cơ sở hỗ
trợ kinh phí trong năm 2020, đề nghị Hội Nông dân huyện quyết toán phần kinh
phí đã cấp trong năm 2019 và lập Tờ trình kèm theo đề án cụ thể gửi UBND
huyện qua phòng TC-KH xem xét, giải quyết.
Ý kiến, kiến nghị 5 (Huyện đoàn): Đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm,
hỗ trợ cho các mô hình ĐVTN vay vốn giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập
nghiệp từ nguồn ngân sách huyện
Trả lời: Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:
Hàng năm NS huyện đều Hỗ trợ bổ sung nguồn vốn tín dụng cho Ngân hàng
CSXH huyện với số tiền 300.000.000 đồng để cho các tổ chức nhận uỷ thác cho vay
xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế. Sau khi dự án xoá đói giảm nghèo, phát triển
kinh tế được tổ chức nhận uỷ thác đề xuất, Ngân hàng CSXH thẩm định đủ điều kiện
thì được hỗ trợ 100 triệu/dự án, mỗi năm tối đa hỗ trợ 03 dự án theo Nghị quyết số
64/2015/NQ-HĐND ngày 29/12/2015 của HĐND huyện Anh Sơn. Vì vậy, đề nghị
Huyện Đoàn hướng dẫn các đoàn viên liên hệ Ngân hàng CSXH để được thẩm định và
vay vốn ưu đãi theo cơ chế Nghị quyết số 64/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện.
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Ý kiến, kiến nghị 6 (LĐLĐ huyện): Đề nghị UBND huyện tăng cường công
tác chỉ đạo việc thực hiện việc chấp hành pháp luật Lao động, an toàn cháy nổ tại
các cơ quan đơn vị, tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện;
Trả lời: Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:
UBND huyện luôn quan tâm đến thực hiện chấp hành pháp luật Lao động, an
toàn cháy nổ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Ngoài việc thường
xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, định kỳ hàng năm, UBND huyện
còn xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực
hiện việc chấp hành pháp luật Lao động, an toàn cháy nổ tại các đơn vị, doanh
nghiệp trên địa bàn. Trong thời gian tới, giao phòng Lao động&TBXH tiếp tục
tham mưu UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, trường học, doanh nghiệp thực hiện
nghiêm túc và báo cáo kết quả về UBND huyện.
Ý kiến, kiến nghị 7 (LĐLĐ huyện): Đề nghị UBND huyện quan tâm sắp xếp
hợp lý, đảm bảo chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức sau khi đưa công
an chính quy về các xã sau đại hội Đảng các cấp. Quan tâm chế độ chính sách cho
cán bộ cấp xã không đủ tuổi tái cử sau Đại hội Đảng các cấp.
Trả lời: Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:
Ý 1. Đề nghị quan tâm sắp xếp hợp lý cho đội ngũ Trưởng Công an xã không
chính quy khi bố trí Trưởng Công an chính quy về thay thế:
Ngày 19/3/2020, UBND huyện Anh Sơn đã ban hành Kế hoạch số 64/KHUBND về việc thực hiện chủ trương “ Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các
chức danh Công an xã trên địa bàn huyện Anh Sơn”.
Hiện nay trên địa bàn huyện đã bố trí Công an chính quy về làm Trưởng
CA xã cho 10 xã, thị trấn. Đối với những đồng chí Trưởng Công an không chính
quy của các xã, thị trấn này đã sắp xếp, bố trí chuyển sang chức danh công chức
khác, nghỉ hưu theo chế độ, nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ108.
Các xã còn lại, UBND huyện đã làm văn bản thống nhất với Công an tỉnh
và dự kiến bố trí CA chính quy về làm Trưởng CA xã trước ngày 15/5/2020.
Số Trưởng Công an không chính quy đối với các xã này sẽ sắp xếp, bố trí
chuyển sang làm các chức danh công chức khác theo trình độ chuyên môn phù hợp
với quy định hiện hành (trước ngày 15/5/2020).
Ý 2. Đề nghị quan tâm chế độ chính sách cho cán bộ cấp xã không đủ tuổi tái
cử sau Đại hội Đảng các cấp:
Về vấn đề này, UBND huyện đã lập hồ sơ trình Sở Nội vụ giải quyết chế độ nghỉ
hưởng theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP cho 17 cán bộ cấp xã (trong đó: 15 cán bộ
nghỉ hưu trước tuổi và 02 cán bộ nghỉ công tác chờ hưu) và đã được Sở Nội vụ tỉnh
Nghệ An thâm định tại Công văn số 649/SNV-XDCQ&CTTN ngày 31/3/2020 về
việc giải quyết kinh phí thực hiện Nghị đinh số 26/2015/NĐ-CP. Hiện nay, UBND
huyện Anh Sơn đã ban hành Quyết định nghỉ việc để giải quyết chế độ chính sách
theo NĐ 26/NĐ-CP cho số cán bộ cấp xã nói trên.
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2. Các ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị (14 ý kiến):
Ý kiến, kiến nghị 1 (Hội CCB): Đề nghị UBND huyện nên triển khai sớm,
kịp thời việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch
COVID-19.
Trả lời: UBND huyện ghi nhận ý kiến, giao phòng Lao động TB&XH, phòng
Tài chính - KH tham mưu thực hiện.
Ý kiến, kiến nghị 2 (Hội CCB): Đề nghị UBND huyện hỗ trợ MTTQ và các
tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện một phần kinh phí để sắm trang thiết bị tại
phòng làm việc (lắp điều hòa).
Trả lời: Trong Quý 1 năm 2020, UBND huyện đã có hỗ trợ cho Cơ quan
Khối dân một khoản kinh phí để mua sắm trang thiết bị tại Hội trường. Việc mua
sắm, sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ quan, đơn vị nói chung đã
được giao dự toán trong nguồn tự chủ đầu năm, vì vậy đề nghị Cơ quan Khối dân
chủ động cân đối trong nguồn kinh phí tự chủ đã giao dự toán đầu năm để thực
hiện việc mua sắm trang thiết bị tại phòng làm việc.
Ý kiến, kiến nghị 3 (Huyện đoàn): Đề nghị phòng Giáo dục & Đào tạo huyện
phối hợp tổ chức đại hội cháu ngoan Bác Hồ trong các trường học.
Trả lời: Về nội dung này, giao phòng Giáo dục & ĐT phối hợp Huyện đoàn tham
mưu thực hiện.
Ý kiến, kiến nghị 4 (Huyện đoàn): Đề nghị Phòng Giáo dục & ĐT, phòng Lao
động TB&XH phối hợp làm tốt công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em.
Trả lời: Về nội dung này, giao phòng Giáo dục & ĐT chủ trì, phòng Lao động
TB&XH phối hợp tham mưu thực hiện.
Ý kiến, kiến nghị 5 (Huyện đoàn): Đề nghị Phòng Tài nguyên & MT phối hợp
chung tay giảm rác nhựa.
Trả lời: Về nội dung này, giao phòng TNMT phối hợp tham mưu thực hiện.
Ý kiến, kiến nghị 6 (Huyện đoàn): Qua phản ảnh của du khách, một số dịch vụ
tại khu du lịch sinh thái bản Cao Vều, xã Phúc Sơn thu phí, giá cả thực phẩm quá
cao; rác thải quá nhiều gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND huyện có biện
pháp ngăn chặn.
Trả lời: Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:
Ý 1, Về việc thu phí, giá cả thực phẩm: Đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cần tăng cường tuyên truyền, vận động để các hộ kinh doanh thực hiện đúng
theo quy định của pháp luật (đối với các khoản thu có quy định) và kinh doanh giá cả
hợp lý (đối với các khoản không có quy định) tạo điều kiện để thu hút du khách đến
với du lịch Anh Sơn.
Ý 2, Về việc thu gom rác thải: Đề nghị Huyện đoàn hướng dẫn tổ chức đoàn
cơ sở Phúc Sơn phối hợp với Hội LHPN thực hiện thu gom.
Ý kiến, kiến nghị 7 (Hội nông dân): Việc cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng
đất quá chậm, gây phiền hà cho nhân dân.
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Trả lời: Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 07/2020/QĐUBND ngày 06/4/2020 về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết một số thủ
tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa
bàn tỉnh Nghệ An. Đề nghị MTTQ và các tổ chức đoàn thể nghiên cứu và tăng
cường công tác tuyên truyền để người dân được biết và thực hiện đúng theo quy
định nhằm giảm tình trạng chậm hồ sơ, đảm bảo quyền lợi của người dân.
Ý kiến, kiến nghị 8 (Hội nông dân): Hiện nay trên địa bàn huyện việc khai
thác cát sạn trái phép vẫn diễn ra liên tục, gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị
UBND huyện có biện pháp xử lý.
Trả lời: UBND huyện ghi nhận ý kiến, giao Công an huyện và các phòng ban,
ngành liên quan tập trung đấu tranh ngăn chặn tình trạng khai thác cát sạn trái phép
trên địa bàn. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể tăng cường giám sát.
Ý kiến, kiến nghị 9 (Hội LHPN): Đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng Lao
động TB&XH phối hợp với Hội tổ chức diễn đàn trẻ em để thực hiện chủ đề “An
toàn cho phụ nữ và trẻ em”.
Trả lời: UBND huyện ghi nhận ý kiến, giao phòng Lao động TB&XH phối
hợp tham mưu thực hiện.
Ý kiến, kiến nghị 10 (Hội LHPN): Đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng Tư
pháp phối hợp với Hội tổ chức các đợt tuyên truyền pháp luật về phòng chống mua
bán mua bán phụ nữ, trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội …
Trả lời: UBND huyện ghi nhận ý kiến, giao phòng Tư pháp phối hợp tham
mưu thực hiện.
Ý kiến, kiến nghị 11 (Hội LHPN): Đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng
Nông nghiệp PTNT phối hợp và hỗ trợ Hội xây dựng mô hình “Nhà sạch vườn
đẹp” (hỗ trợ về tập huấn kỹ thuật, kinh phí xây dựng mô hình) để thực hiện nội
dung xây dựng chi hội phụ nữ “5 không 3 sạch” tại Vĩnh Sơn theo Chương trình
công tác đã được phê duyệt gắn với thực hiện mô hình của Tỉnh Hội chỉ đạo.
Trả lời: UBND huyện ghi nhận ý kiến, giao phòng Nông nghiệp &PTNT phối
hợp tham mưu thực hiện.
Ý kiến, kiến nghị 12 (Hội LHPN): Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn
hóa – TT, Cổng thông tin điện tử huyện phối hợp và hỗ trợ Hội xây dựng mô hình
“CLB Tin tức Phụ nữ” theo Chương trình công tác đã được phê duyệt
Trả lời: UBND huyện ghi nhận ý kiến, giao phòng Văn hóa – TT phối hợp
tham mưu thực hiện.
Ý kiến, kiến nghị 13 (Hội LHPN): Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng giáo
dục &ĐT, phòng Y tế huyện phối hợp với Hội thực hiện cuộc giám sát việc thực
hiện “Đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm” theo Điều 6 Thông tư liên tịch
số 13/2016/TTLT-BGDDT ngày 12/5/2016 của bộ y tế và bộ giáo dục đào tạo quy
định về công tác y tế trường học.
Trả lời: UBND huyện ghi nhận ý kiến, giao phòng Phòng giáo dục &ĐT,
phòng Y tế phối hợp tham mưu thực hiện.
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Ý kiến, kiến nghị 14 (Hội LHPN): Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng
Nông nghiệp&PTNT, phòng Kinh tế - HT, phòng Văn hóa - TT, phòng Tài chính –
KH tiếp tục hỗ trợ Hội chăm sóc công trình “xây dựng đường viền cây xanh giải
phân cách tại Quốc lộ 7, đoạn qua Thị trấn và xã Phúc Sơn huyện Anh Sơn” đã
được thực hiện (tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, kinh phí chăm sóc như bón phân, tưới
nước, cắt tỉa…) để duy trì công trình lâu dài.
Trả lời: UBND huyện ghi nhận công trình xây dựng đường viền cây xanh giải
phân cách tại Quốc lộ 7, đoạn qua Thị trấn và xã Phúc Sơn của Hội LHPN huyện
đã làm. Tuy nhiên, trước khi triển khai công trình UBND huyện đã hỗ trợ 100 triệu
đồng để xây dựng công trình. Giao phòng Nông nghiệp&PTNT hỗ trợ kỹ thuật
chăm sóc, còn phần kinh phí để tiếp tục chăm sóc đề nghị Hội LHPN huyện kêu
gọi theo phương thức xã hội hội hóa.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI
Đề nghị UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác
phối hợp với UBND huyện trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện
tốt một số nhiệm vụ sau:
(1). Tiếp tục duy trì và phát huy kết quả công tác phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ, các
tổ chức chính trị - xã hội với UBND huyện.
(2). Tập trung cùng Ban chấp hành Đảng bộ huyện chỉ đạo Đại hội Đảng cấp cơ sở
thành công theo kế hoạch đề ra.
(3). Phối hợp chỉ đạo sản xuất nông nghiệp trong điều kiện nắng hạn, dịch
bệnh; nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả.
(4). Phối hợp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới, xây dựng Đô thị văn minh.
(5). Phối hợp trong công tác giải tỏa vi phạm HLATGT trên địa bàn huyện.
(6). Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện GPMB các dự án trên địa
bàn huyện (đặc biệt là một số dự án quan trọng như: Dự án đường cứu nạn cứu hộ, .....).
(7). Phối hợp tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid 19.
(8). Phối hợp phòng chống hạn hán, cháy rừng, đuối nước trong điều kiện nắng nóng
hiện nay.
(9). Phối hợp tổ chức Lễ hội Uống nước nhớ nguồn năm 2020 gắn với phát
triển du lịch.
(10). Phối hợp tuyên truyền nhằm Thu ngân sách nhà nước đảm bảo kế hoạch đề ra.
(11). Cung cấp thông tin dư luận xã hội cho chính quyền cùng cấp để nắm bắt
tình hình xã hội trên địa bàn.
(12). Phối hợp đảm bảo công tác QP, AN và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
huyện, đặc biệt là tuyên truyền đẩy đuổi nạn khai thác cát, sạn trái phép.
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Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, Tỉnh ủy
viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban giữa
UBND huyện với Ban Thường trực UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp
huyện. UBND huyện thông báo để các phòng, ban, đơn vị liên quan biết và thực
hiện; UB Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể biết, phối hợp thực hiện.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (b/c);
- Ủy viên UBND huyện;
- TT UBMTTQVN và các đoàn thể cấp huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Văn phòng HĐND&UBND;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Hoàng Đình Sơn
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