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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị thường kỳ tháng 4 năm 2020
Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2020, UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 4 năm
2020, chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ
tịch UBND huyện. Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Quang, Phó Bí thư TT
Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Hoàng Quyền, Phó Bí thư Huyện ủy;
lãnh đạo và các thành viên UBND huyện (có mặt 14 đồng chí, vắng 02 đồng chí); Phó
Trưởng phòng: Nội vụ, Kinh tế - HT (phụ trách phòng), Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp;
đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc UBND huyện (Trung tâm Văn hóa - Thể thao
&TT, Trung tâm GDNN&GDTX, Trường THCS Anh Sơn, Ban QLDA); Chi nhánh Văn
phòng đăng ký Đất đai; chuyên viên tổng hợp Văn phòng HĐND&UBND huyện.
Sau khi nghe các báo cáo1 và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu
Sáng, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau:
I. VỀ CÁC BÁO CÁO, ĐỀ ÁN (HOẶC DỰ THẢO)1 TẠI HỘI NGHỊ
1. Đối với các báo cáo (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11)
1.1. Dự thảo Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện tháng 4;
nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020:
Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo (phần báo cáo công tác chỉ đạo điều
hành UBND huyện tháng 4 năm 2020) của Văn phòng HĐND&UBND. Qua tổng hợp
trên, có nhiều phòng ban còn nhiều nhiệm vụ tồn đọng chưa hoàn thành cần lưu ý như:
TN&MT (15 NV), BQLDA (9 NV), Nội vụ (8 NV), Thanh tra (7 NV), Chi nhánh VP
đăng ký đất đai (7 NV), GD&ĐT (5 nhiệm vụ), VH-TT (5 nhiệm vụ),... Giao các
phòng/ban, đơn vị có nhiệm vụ chưa hoàn thành làm báo cáo giải trình nêu rõ nguyên
nhân, giải pháp khắc phục và thời gian hoàn thành trong thời gian tới (gửi Văn phòng
HĐND&UBND huyện tổng hợp báo cáo Lãnh đạo UBND huyện trước ngày
05/5/2020), đối với những nhiệm vụ chưa hoàn thành (do ảnh hưởng dịch, bệnh Covid19, không tổ chức hội nghị để triển khai) các phòng/ban, đơn vị tham mưu bằng văn
bản triển khai thực hiện.
Giao Văn phòng HĐND&UBND tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn chỉnh báo
cáo, ban hành trước ngày 29/4/2020 để theo dõi, thực hiện.
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(1). Dự thảo báo cáo công tác chỉ đạo điều hành UBND huyện tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm
2020; (2). Báo cáo công tác đấu giá quyền sử dụng đất tháng 4, nhiệm vụ tháng 5/2020; (3). Báo cáo kết quả thực
hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành tháng 4, nhiệm vụ tháng 5 năm 2020; (4). Báo cáo kết quả cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất tháng 4/2020; (5). Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền tháng 4/2020, nhiệm vụ
tháng 5/2020; (6). Kế hoạch thực hiện các cụm tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp; (7). Báo cáo kết quả thực
hiện nhiệm vụ chuyên môn tháng 4/2020, nhiệm vụ tháng 5/2020 của phòng Tài nguyên &MT; (8). Báo cáo tình
hình kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5/2020 của Ban QLDA; (9). Báo cáo kết quả thực hiện
các kết luận thanh tra các cấp tháng 4 năm 2020; (10). Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; (11).
Báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát các đối tượng hưởng chế độ chất độc hóa học; (12). Kế hoạch sáp nhập trường
MM Thạch Sơn và MM Thị trấn thành trường MN Thạch - Thị; (13). Tờ trình đề nghị thống nhất chủ trương khảo
sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch chi tiết khu dân cư tại thị trấn Anh Sơn.
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1.2. Báo cáo công tác đấu giá quyền sử dụng đất tháng 4 và phương hướng
nhiệm vụ tháng 5/2020:
Cơ bản nhất trí với báo cáo của phòng TC-KH. Qua báo cáo, trong tháng 4/2020
ghi nhận phòng TC-KH và phòng TNMT đã tích cực tham mưu thẩm định giá đất,
trình UBND huyện phê duyệt giá khởi điểm (hơn 25 tỷ đồng) và thông báo lựa chọn
tổ chức bán đấu giá. Tuy nhiên, trong tháng 4/2020 vẫn chưa tổ chức đấu giá quyền sử
dụng đất, vì vậy trong tháng 5/2020 giao phòng TC-KH chủ trì tham mưu UBND huyện
lựa chọn đơn vị bán đấu giá để triển khai thông báo bán đấu giá và tổ chức bán đấu
giá quyền sử dụng đất. Mặt khác, trong tháng 5/2020, giao phòng TC-KH chủ trì phối
hợp phòng TN&MT tham mưu hoàn thành phê duyệt giá khởi điểm (khoảng hơn 10 tỷ
đồng) cho các khu quy hoạch mới.
1.3. Báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành tháng 4/2020 và phương
hướng nhiệm vụ tháng 5/2020:
Cơ bản nhất trí với báo cáo của phòng TC-KH. Qua báo cáo cho thấy, trong tháng
4/2020, phòng TC-KH đã tham mưu quyết toán các dự án hoàn thành chưa đạt nhiệm
vụ được giao (quyết toán được 7 dự án HT/KH giao 20 dự án HT).
Trong tháng 5/2020, giao phòng TC-KH tăng cường đôn đốc các chủ đầu tư nộp
hồ sơ quyết toán theo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đẩy nhanh
công tác quyết toán dự án hoàn thành (Thông báo kết luận số 36/TB-UBND ngày
18/2/2020 của Chủ tịch UBND huyện); tiếp tục tham mưu UBND huyện hoàn thành
công tác quyết toán ít nhất 20 công trình hoàn thành.
1.4. Báo cáo kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tháng 4/2020:
Nhất trí với nội dung báo cáo của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Qua
báo cáo cho thấy, trong tháng 4/2020, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã tham
mưu cấp 206 giấy chứng nhận QSD đất cho người dân.
Trong tháng 5/2020, đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phối hợp với
phòng TN&MT tham mưu văn bản đôn đốc các xã, thị đẩy nhanh việc kế khai, lập hồ
sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho nhân dân đảm bảo chỉ tiêu giao.
1.5. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền tháng 4/2020:
Cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo của Trung tâm Văn hóa, Thể thao &TT. Giao
Trung tâm Văn hóa, Thể thao &TT tiếp thu ý kiến tại hội nghị, hoàn chỉnh báo cáo, ban
hành trước ngày 29/4/2020 để theo dõi, tham mưu thực hiện.
Về kiến nghị đề xuất2 đã kết luận chỉ đạo tại hội nghị thường kỳ tháng 4/2020 (TBKL
57/TB-UBND ngày 25/3/2020), giao các phòng, ban, đơn vị liên quan lưu ý thực hiện.
1.6. Báo cáo thực hiện các cụm tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Qua báo cáo cho thấy, Trung tâm Văn hóa, TT&TT đã chủ động triển khai xây
dựng và sửa chữa các cụm tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Về khó khăn3,
giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao &TT chủ trì phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng
thẩm định lại dự toán; đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành trước 20/5/2020.

2 (1) Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, chủ động phối
hợp, nhất là cung cấp nội dung tuyên truyền để Trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện; (2)
Đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin chỉ đạo Bộ phận phụ trách truyền thanh các xã thường xuyên tiếp phát sóng
chương trình phát thanh của Trung tâm VHTT&TT huyện để thông tin kịp thời đến với nhân dân.
3
Dự toán thấp nên khó kêu gọi nhà thầu phù hợp.
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1.7. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tháng 4/2020,
phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2020 của phòng Tài nguyên &MT
Cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của phòng Tài nguyên &MT. Qua báo cáo
của phòng Tài nguyên &MT và thực tế chỉ đạo cho thấy nhiều nhiệm vụ phòng Tài
nguyên &MT tham mưu chỉ đạo còn chậm và lúng túng (nhất là lĩnh vực GPMB,
giải quyết đơn thư, hỗ trợ tổ chức và cá nhân tiếp cận thủ tục đất đai). Giao phòng
Tài nguyên &MT tiếp thu ý kiến tại hội nghị, hoàn chỉnh báo cáo, ban hành trước
ngày 29/4/2020 để theo dõi và tham mưu thực hiện nhiệm vụ trong tháng 5/2020. Về
kiến nghị, đề xuất4: Giao phòng TN&MT chủ trì tham mưu thực hiện.
1.8. Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2020; phương
hướng, nhiệm vụ tháng 5/2020 của Ban QLDA
Cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của Ban QLDA. Qua báo cáo cho thấy,
Ban QLDA còn nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành, giao BQLDA làm rõ nguyên
nhân và có giải pháp khắc phục trước 29/4/2020. Trong tháng 5/2020, giao Ban
QLDA đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để giải ngân kế hoạch vốn các dự
án, công trình, đặc biệt là các dự án, công trình đã có chỉ tiêu kế hoạch vốn năm
2020 (trong đó đặc biệt quan tâm triển khai các dự án đường Cứu nạn Cứu hộ và
đường NL mía Thọ - Bình).
1.9. Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra các cấp tháng 4 năm 2020
Cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của Thanh tra huyện. Giao Thanh tra huyện
tiếp tục đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra.
1.10. Dự thảo Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện
Cơ bản nhất trí với dự thảo Đề án phòng Nội vụ tham mưu. Giao Phòng Nội
vụ tiếp thu ý kiến tại hội nghị (lưu ý nội dung kiến nghị không phù hợp), tham mưu
hoàn chỉnh lại Đề án trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 05/5/2020.
1.11. Báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát các đối tượng hưởng chế độ chất độc hóa học5
Cơ bản nhất trí với báo cáo phòng Lao động - TB&XH tham mưu. Giao
phòng LĐ-TB&XH tăng cường thông tin, tuyên tuyền, quán triệt để nâng cao nhận
thức cho các xã, thị trấn, nhân dân và các đối tượng được biết các chủ trương chính
sách về NCC và việc tự kiểm tra đối tượng CĐHH theo quy định; tiếp tục kiểm tra
thực chứng những đối tượng còn lại6.
2. Về nội dung trình phiên họp tháng 4/2020 BTV Huyện ủy (12)
Kế hoạch sáp nhập trường Mầm non Thạch Sơn và trường Mầm non
Thị trấn Anh Sơn, thành trường Mầm non Thạch - Thị.
Cơ bản nhất trí với dự thảo kế hoạch phòng GD&ĐT tham mưu. Giao phòng
GD&ĐT tiếp thu ý kiến tại hội nghị, hoàn chỉnh kế hoạch, trình ký gửi BTV
Huyện ủy trước ngày 28/4/2020.
Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với phòng Tài
nguyên và Môi trường, Đơn vị tư vấn (Công Ty Cổ phần Trắc địa Binh Minh) hoàn thiện hồ sơ pháp lý để tổ
chức đấu thầu dự án: Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.
5
Theo Kế hoạch 562/KH-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh và Thông báo Kết luận 625/LĐTBXH
ngày 09/3/2020 của Giám đốc Sở LĐTB&XH.
6
Hiện tại còn 12 đối tượng không ở trên địa bàn chưa được kiểm tra thực chứng do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19.
4
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3. Đối với tờ trình xin ý kiến UBND huyện (13).
Tờ trình đề nghị thống nhất chủ trương khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy
hoạch chi tiết khu dân cư tại thị trấn Anh Sơn
UBND huyện nhất trí chủ trương khảo sát lập quy hoạch chi tiết khu dân cư
tại vị trí Tổ dân phố 4 (công an cũ), giao phòng KT-HT tiếp thu các ý kiến tại hội
nghị, tham mưu tờ trình của UBND huyện gửi xin ý kiến Thường trực và BTV
Huyện ủy trước ngày 28/4/2020. Đối với 3 vị trí còn lại chưa đủ điều kiện để
UBND huyện xem xét thông qua.
II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THÁNG
4/2020; NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5/2020
1. Kết quả nổi bật trên một số lĩnh vực trong tháng 4/2020
1.1. Tập trung chỉ đạo các phòng/ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị
trấn thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương; của UBND
tỉnh và các Sở, ngành cấp tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt
triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CTTTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch Covid-19. Bố trí các cơ sở vật chất cần thiết tại 3 địa điểm phục vụ
cách ly tập trung7; tổ chức tiếp nhận công dân các địa phương khác từ nước Lào về cách
ly 14 ngày tại Công ty Thanh Sơn cũ, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh điều động xe vận
chuyển công dân trở về địa phương bảo đảm an toàn. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn
về công tác xử lý vi phạm hành chính trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.
1.2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp,
tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các hoạt động chính trị,
kinh tế, XH trên địa bàn.
1.3. Về công tác tổ chức, cán bộ: Sắp xếp, bố trí 07 Công an chính quy về
đảm nhiệm chức danh Trưởng, Phó Công an các xã, thị trấn (05 Trưởng, 02 Phó)8;
chuyển công tác 02 Trưởng Công an xã không chính quy sang đảm nhiệm chức
danh công chức khác (Bình Sơn, Khai Sơn); giải quyết chế độ cho 01 Trưởng Công
an xã không chính quy nghỉ việc theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP (Lĩnh Sơn); điều
động, thuyên chuyển công tác 03 công chức cấp xã (Thạch Sơn 02, Thành Sơn 01);
Ban hành Quyết định xử lý kỷ luật 01 công chức cấp xã (Thạch Sơn).
1.4. Ban hành các văn bản chỉ đạo quản lý đất đai và các vấn đề liên quan đến
Tôn giáo tại các xã: Khai Sơn, Thạch Sơn và Tường Sơn. Hướng dẫn, quản lý hoạt
động tôn giáo trong dịp lễ Phục sinh năm 2020. Đã tổ chức buổi làm việc với UBND
huyện Tân Kỳ để phối hợp giải quyết các vướng mắc liên quan địa giới hành chính
giữa 2 xã Đức Sơn (huyện Anh Sơn) và xã Phú Sơn (huyện Tân kỳ).
1.5. Về công tác Thanh tra: Trong tháng đã ban hành 06 Kết luận thanh tra9; 01 kết luận
xử lý đơn tố cáo10; đang dự thảo 02 kết luận thanh tra11; tiến hành 02 cuộc thanh tra12.
7
Trung tâm y tế cũ, khu vực Công ty Thanh Sơn cũ, Trường THPT Anh Sơn 2. Trong tháng có 147/147 công dân
hoàn thành việc cách ly tập trung tại Công ty xi măng Thanh Sơn và Trung tâm Y tế huyện, hơn 1.500 người cách ly tại
nhà. Kinh phí chi từ nguồn ngân sách huyện phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên 1,3 tỷ đồng.

05 Trưởng Công an (Lĩnh Sơn, Thị trấn, Khai Sơn, Bình Sơn, Cẩm Sơn); 02 Phó Trưởng Công an (Thị
trấn, Bình Sơn).
9
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất đối với các thửa đất số 630 (2); 630 (3) tờ bản đồ số 01 thuộc bản đồ do UBND xã Thạch Sơn quản lý theo đơn
8
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1.6. Công tác tiếp dân thường xuyên và tiếp dân định kỳ (tháng 02 phiên) thực
hiện nghiêm túc; trong tháng đã tiếp 03 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 11 đơn kiến
nghị, phản ánh, tố cáo của công dân; đôn đốc các phòng, ban chuyên môn tiếp tục xử
lý các đơn thư của công dân13; chỉ đạo xử lý, giải quyết trực tiếp tại phòng Tài nguyên
và Môi trường đối với 18 lượt công dân có kiến nghị, phản ánh liên quan đến chính
sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận QSD đất, thừa
kế, tranh chấp đất đai...
1.7. Tiếp tục chỉ đạo công tác quyết toán ngân sách năm 2019 và quyết toán dự án
hoàn thành, trong tháng đã thẩm định quyết toán ngân sách đối với 20/21 xã, thị trấn và
59/89 đơn vị dự toán trên địa bàn huyện; đôn đốc các chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán;
thông báo danh mục các dự án tồn đọng cho từng chủ đầu tư (đến ngày 17/4 các chủ
đầu tư đã nộp mới 5 hồ sơ quyết toán và 18 hồ sơ kiểm tra nghiệm thu).
1.8. Về lĩnh vực Nông nghiệp: Tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh
cho cây trồng vụ Xuân; phòng, chống bệnh dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; ban hành
và triển khai thực hiện Đề án sản xuất vụ Hè thu - Mùa. Đôn đốc, hướng dẫn các địa
phương chủ động xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng.
1.9. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 (đôn đốc, hướng dẫn xã Vĩnh Sơn đẩy
nhanh tiến độ để hoàn thiện các nội dung tiêu chí, lập hồ sơ trình UBND huyện thẩm
tra phục vụ cho tỉnh thẩm định; chỉ đạo xã Hùng Sơn, xã Lạng Sơn kiểm tra, đánh giá
và báo cáo kết quả thực hiện xây dựng “Xã nông thôn mới nâng cao” và “Xã đạt
chuẩn nông thôn mới” năm 2020).
1.10. Lĩnh vực Tài nguyên &MT: Trong tháng đã ban hành 17 văn bản chỉ đạo
công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường; hướng dẫn
xử lý chất thải trong khu vực cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo
thẩm định giá đất khởi điểm 96 lô đất thuộc 7 xã trên địa bàn huyện. Tổ chức chi trả
cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Dự án Xây dựng Hồ chứa nước Cao Sơn với tổng
số tiền 54.997.000 đồng. Cấp 206 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.
1.11. Hoàn thành việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp huyện
năm 2020, công nhận 4 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
1.12. Chỉ đạo thực hiện các văn bản của cấp trên về đảm bảo chế độ chính
sách cho đối tượng NNC với CM và BTXH trong đợt cao điểm phòng, chống dịch
Covid-19; phối hợp với Bưu điện huyện chi trả trợ cấp thường xuyên tháng 4, 5 cho
các đối tượng kịp thời, đầy đủ14; triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày
01/11/2019 của ban Bí thư về tăng cường công tác Lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối
với công tác người khuyết tật trên địa bàn huyện.
đề nghị của ông Nguyễn Văn Hồng, thôn 2, xã Thạch Sơn; Kết luận thanh tra đột xuất trách nhiệm Chủ tịch UBND
05 xã (Khai Sơn, Cẩm Sơn, Vĩnh Sơn, Đỉnh Sơn, Hoa Sơn) liên quan trong việc thực hiện các kết luận thanh tra,
kiểm tra của cấp trên.
10
Tập thể UBND xã Thành Sơn.
11
Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý tài chính và Ngân sách xã Thọ Sơn;
việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản công trình: Đường giao thông nông thôn tuyến
từ Trường mầm non ra Cầu treo Anh Sơn.
12
Thanh tra hành chính tại trường Mầm non Hoa Sơn; thanh tra việc chấp hành pháp luật về: Tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của công
chức tại UBND xã Hoa Sơn.
13
Đơn: ông Võ Tiến Lũy, Thành phố Vinh; bà Nguyễn Thị Bình, Phúc Sơn; bà Lê Thị Hồng Liên, Hội Sơn;
ông Nguyễn Văn Cơ, Phúc Sơn; bà Nguyễn Thành Vinh, Hội Sơn....
14
5.648 lượt NCC với CM, tổng số tiền: 11.025.750.000 đồng; 10.770 lượt đối tượng BTXH, số tiền: 4.291.110.000 đồng

6
1.13. Tiếp tục chỉ đạo các trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học để
phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức dạy học, ôn tập cho học sinh thông qua
Internet, truyền hình và các hình thức khác; tăng cường quản lý, giáo dục, đảm bảo
an toàn cho học sinh trong thời gian nghỉ học; chỉ đạo làm tốt công tác vệ sinh, khử
khuẩn tại các trường học, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón học sinh trở lại
trường học tập sau khi có các văn bản chỉ đạo của cấp trên.
1.14. Chỉ đạo hoàn thành việc thẩm định Nghị quyết HĐND cấp xã năm 2019.
1.15. Tình hình an ninh, quốc phòng trên địa bàn được giữ vững. Ban hành các
văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT và nhiệm vụ Quốc phòng quân sự. Chỉ đạo
làm tốt công tác nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm
ANTT trong tuần lễ Phục Sinh.
2. Tồn tại, hạn chế:
2.1. Các phòng/ban còn nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành theo kế hoạch, cụ thể:
(1). Các nhiệm vụ chưa hoàn thành theo lịch công tác tháng 3, 4/2020 (từ
ngày 24/3/2020 đến ngày 24/4/2020) còn 8 nhiệm vụ (lý do các hội nghị chưa thực
hiện do tạm dừng để phòng chống dịch Covid-19).
(2). Các nhiệm vụ trọng tâm chưa hoàn thành được tổng hợp trước HN
thường kỳ tháng 4/2020 còn 37 nhiệm vụ (trong đó có 3 nhiệm vụ chưa hoàn thành
do thực hiện các văn bản phòng, chống dịch Covid-19).
(3). Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2020 được giao tại TBKL 57/TB-UBND
ngày 25/3/2020 chưa hoàn thành còn 29 nhiệm vụ (trong đó có 7 nhiệm vụ chưa hoàn
thành do thực hiện các văn bản bản chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19).
(4). Kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện tại các công
văn tính đến tháng 4/2020 chưa hoàn thành còn 19 nhiệm vụ (trong đó có 6 nhiệm
vụ chưa hết thời hạn xử lý).
(Có biểu tổng hợp số nhiệm vụ gắn với các phòng, ban tham mưu chưa hoàn
thành kèm theo)
2.2. Về cơ bản chế độ báo cáo tháng 4 các phòng/ban, đơn vị thực hiện kịp thời
theo yêu cầu; tuy nhiên một số phòng/ban vẫn báo cáo chậm; nội dung báo cáo kết
quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng, đăng ký kế hoạch và lịch công tác tháng sau chưa
thực hiện thống nhất theo biểu mẫu.
3. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020
3.1. Nhiệm vụ chung
(1). Tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của
Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; kiểm tra
bổ sung cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác tại khu cách ly tập trung
(Công ty Thanh Sơn cũ) để chuẩn bị cho các đợt cách ly tiếp theo (nếu có).
Triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính
phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
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(2). Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm
trong tháng và các hoạt động chính trị, kinh tế, VH-XH, QP-AN trên địa bàn, các
hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng và những kết quả đạt được của các phong trào thi đua chào
mừng Đại hội; đẩy nhanh việc xây dựng, sửa chữa các cụm cổ động chào mừng
Đại hội Đảng các cấp. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).
(3). Ban hành các kết luận thanh tra15 và chỉ đạo tiến hành thanh tra16 đối với
các cuộc thanh tra theo kế hoạch.
(4) Tập trung chỉ đạo giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của
công dân đã tiếp nhận và phát sinh trong tháng.
(5). Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày
05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chị thị 17-CT/TU ngày 03/12/2013 của
BTV Tỉnh ủy “về tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà
nước các cấp” tại các phòng/ban, cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn.
(6). Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm
chức danh Trưởng Công an các xã còn lại; trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp,
tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; trình các Sở, ngành cấp tỉnh
liên quan cho ý kiến về Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện để
trình UBND phê duyệt.
(7). Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản,
tài nguyên nước, bảo vệ môi trường trên địa bàn. Chỉ đạo công tác kiểm kê đất
đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; đôn đốc đẩy nhanh công tác lập
hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập hồ sơ, bồi thường hỗ trợ và tái
định cư khi nhà nước thu hồi đất các dự án trên địa bàn huyện 17; đôn đốc các xã,
thị trấn tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất công ích.
(8) Chỉ đạo lựa chọn đơn vị bán đấu giá để triển khai thông báo bán đấu giá
và tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất.
(9) Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh công tác quyết các dự án hoàn thành.
(10) Chỉ đạo hoàn thành công tác GPMB để triển khai thi công các công
trình đã hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công nhưng chưa triển khai thi
công18; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang thi công, đặc biệt
các công trình chào mừng Đại hội huyện Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 như Biển
hiệu địa phận huyện Anh Sơn, nhà Khành tiết ...
Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý Tài chính & Ngân sách tại UBND các
xã: Long Sơn, Thọ Sơn; việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản tại công trình: Đường
giao thông nông thôn từ Trường mầm non Thạch Sơn ra cầu Treo Anh Sơn; Thanh tra hành chính tại trường Mầm
non Hoa Sơn.
16
Thanh tra chấp hành luật và thanh tra công vụ tại UBND xã Hoa Sơn.
17
Dự án: Xây dựng Nhà thờ thuộc Giáo xứ Quan Lãng tại xã Đỉnh Sơn; Quy hoạch phân lô đất ở để đấu giá
QSD đất tại xã Cao Sơn, Khai Sơn; Đường tả ngạn Sông Lam; Đường vào Trung tâm xã Hoa Sơn; Đường giao
thông nối từ Khu công nghiệp Tri Lễ đến đường Quốc lộ 7; Kẹp dây lưới điện trung áp từ trạm 110KV Đô Lương đi
Anh Sơn; Xây dựng Sân vận động xã Khai Sơn; Giắm TBA CQT, giảm TTĐN TBA: Đức Sơn 1,3, Vĩnh Sơn 1, Thị
trấn 3, Hội Sơn 4, Đò Rồng, Tường Sơn 4, Đỉnh Sơn 1, Cẩm Sơn 1...
18
Xây dựng cở sở hạ tầng nông thôn để phát triển sản xuất các vùng nguyên liệu ở Anh Sơn; Nâng cấp, sửa
chữa đập Chọ Quốc, xã Long Sơn.
15
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(11). Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công thương trong
thời gian phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức hội thảo đánh giá tổng kết hoạt động
KHCN giai đoạn 2015-2020, xây dựng nhiệm vụ KHCN giai đoạn 2021-2025; lựa chọn
sản phẩm tham dự sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020.
(12). Chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện Đề án sản xuất vụ Hè thu Mùa 2020; phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; phòng chống tai (cháy
rừng, bão lụt…).
(13). Tăng cường công tác chỉ đạo các xã thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đối với các xã đăng ký về đích
năm 202019.
(14). Chỉ đạo các trường học trên địa bàn chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện và
tổ chức dạy học theo chỉ đạo, hướng dẫn của ngành Giáo dục sau kỳ nghỉ phòng,
chống dịch bệnh Covid-19; đảm bảo an toàn cho học sinh trong môi trường phòng
chống dịch Covid-19; thực hiện chương trình, nhiệm vụ Học kỳ 2 năm học 2019 2020. Triển khai Đề án thực hiện chương trình GDPT mới giai đoạn 2020-2025 (theo
Thông tư 32/TT-BGD&ĐT) và kế hoạch sáp nhập trường năm học 2020-2021.
(15). Chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các chế độ chính sách
NCC với cách mạng và BTXH.
(16). Tổ chức kiểm tra, đôn đốc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác
ban hành các Nghị quyết của HĐND cấp xã, thị trấn năm 2019 (sau kết quả kiểm
tra) và kiểm tra các Nghị quyết HĐND cấp xã ban hành từ đầu năm 2020 đến
15/4/2020.
(17) Chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng chữ ký số và
thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm VNPT iOffice.
(18). Tiếp tục giữ vững Quốc phòng - An ninh trên địa bàn huyện. Chỉ đạo tăng
cường công tác nắm tình hình trên các lĩnh vực liên quan ANTT, chủ động giải quyết
tốt các vấn đề, đặc biệt là an ninh tôn giáo, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân,
không để xảy ra phức tạp, bất ngờ. Chỉ đạo tổ chức huấn luyện dân quân năm thứ nhất
(4 cụm) theo kế hoạch; triển khai cơ sở làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức huấn luyện
dân quân năm thứ 2 đến năm thứ 4 đảm bảo chất lượng; tổ chức phúc tra, kiểm tra lực
lượng DBĐV bảo đảm cho huấn luyện đúng theo kế hoạch.
3.2. Nhiệm vụ cụ thể
3.2.1. Văn phòng HĐND&UBND
(1). Chủ động tham mưu UBND huyện, lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo, điều
hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác và lịch làm việc
tháng 5/2020.
(2). Thực hiện các nhiệm khác do UBND huyện, lãnh đạo UBND huyện giao.
3.2.2. Phòng Tài chính - KH
(1). Tiếp tục quyết toán ngân sách năm 2019 và các chế độ chính sách cho các
đơn vị dự toán trên địa bàn.
19
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(2) Chuẩn bị Báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2019 để trình HĐND
huyện phê chuẩn quyết toán ngân sách.
(3) Tham mưu lựa chọn đơn vị bán đấu giá để triển khai thông báo bán đấu
giá và tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất.
(4) Tiếp tục tham mưu đẩy nhanh quyết toán các dự án hoàn thành.
3.2.3. Phòng Nội vụ
(1). Tiếp tục tổ chức kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016
của Thủ tướng Chính phủ và Chị thị 17-CT/TU của BTV tỉnh ủy “về tăng cường
kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp”.
(2). Tiếp tục phối hợp Ban Tổ chức Huyện ủy, Công an huyện tham mưu
UBND huyện bố trí, sắp xếp Trưởng Công an cho các xã còn lại.
(3). Tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ
chức lại BQLDA đầu từ xây dựng huyện; trình các Sở, ngành cấp tỉnh liên quan
cho ý kiến về Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện để trình
UBND tỉnh phê duyệt.
(4). Tiếp tục tổng hợp hồ sơ những người hoạt động không chuyên trách cấp
xã nghỉ việc do giảm chức danh quy định tại Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND ngày
12/12/2019 và những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khối nghỉ
việc do sáp nhập thôn, bản, khối để trình Sở Nội vụ thẩm định.
(5). Tiếp tục tổng hợp hồ sơ các đội tượng được hưởng chế độ tham niên cho
cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; phối hợp với Ban CHQS huyện và phòng Tài
chính-KH để thẩm định.
(6). Tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành các Quyết định nghỉ việc
theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP đối với cán bộ cấp xã.
3.2.4. Thanh tra huyện
(1). Tham mưu UBND huyện ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành
các quy định của pháp luật trong công tác quản lý Tài chính & Ngân sách tại
UBND xã Thọ Sơn (theo kế hoạch thanh tra năm 2020).
(2). Tham mưu UBND huyện ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành các
quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản tại công trình: Đường giao thông
nông thôn từ Trường mầm non Thạch Sơn ra cầu Treo Anh Sơn (theo kế hoạch
thanh tra năm 2020).
(3). Tham mưu ban hành kết luận thanh tra hành chính tại trường Mầm non
Hoa Sơn theo kế hoạch.
(4). Tiến hành thanh tra chấp hành luật và thanh tra công vụ tại UBND xã
Hoa Sơn theo kế hoạch.
(5). Tham mưu UBND huyện kết luận về việc thanh tra việc chấp hành các
quy định của pháp luật trong công tác quản lý Tài chính & Ngân sách tại UBND xã
Long Sơn.
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3.2.5. Ban quản lý các Dự án
(1). Hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công 02 công trình: Xây dựng
nhà học 2 tầng 12 phòng Trường Tiểu học Tường Sơn, Đường GT từ đồi chè đi thôn
Bãi lim xã Phúc Sơn.
(2). Hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu để tiếp tục triển khai thi công, công
trình dở dang như Đường Cứu hộ, Cứu nạn Tả ngạn Sông Con từ xã Đỉnh Sơn đi
Bình Sơn.
(3). Đôn đốc tiến độ các công trình đang thi công: Gói thầu số 5 dự án NTGG;
Chợ Vĩnh sơn, Sân vận động xã Vĩnh Sơn và các công trình chào mừng Đại hội
huyện Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Biển hiệu địa phận huyện Anh Sơn, nhà
Khành tiết.
(4). Tiếp tục phối hợp với UBND xã Khai Sơn GPMB thực hiện dự án Xây
dựng Sân vận động xã Khai Sơn.
(5). Phối hợp với phòng KT&HT đi kiểm tra các công trình đã nộp hồ sơ.
(6) Triển khai thi công các công trình đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà
thầu thi công: Xây dựng cở sở hạ tầng nông thôn để phát triển sản xuất các vùng
nguyên liệu ở Anh Sơn; Nâng cấp, sửa chữa đập Chọ Quốc, xã Long Sơn;
(7). Đôn đốc Hội đồng quyết toán để hoàn thành các công trình đã nộp như:
Cống tiêu úng Tách tách xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn; Trường Mầm non xã Cao Sơn.
(8). Rà soát các công trình hoàn thành, đủ điều kiện để hoàn thành thủ tục hồ
sơ nộp Hội đồng quyết toán của huyện.
3.2.6. Phòng Giáo dục & Đào tạo
(1). Tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình, nhiệm vụ Học kỳ 2 năm học
2019 - 2020; tiếp tục thực hiện kế hoạch tinh giảm chương trình dạy học, giáo dục
theo chỉ đạo của Bộ, Sở GD&ĐT. Chỉ đạo các trường học thông báo cho học sinh
đi học theo lịch, đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch bệnh Covid-1920.
(2). Chỉ đạo các trường học chuẩn bị cho việc kiểm tra công tác kiểm định
chất lượng, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia của tỉnh. Hoàn thành nghiệm thu
đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện năm học 2019-2020.
(3). Triển khai Đề án thực hiện chương trình GDPT mới giai đoạn 2020-2025
theo Thông tư 32/TT-BGD&ĐT. Triển khai kế hoạch sáp nhập trường năm học
2020-2021.
(4). Phối hợp Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch bổ
nhiệm, luân chuyển quản lý năm học 2020-2021.
(5). Tiếp tục tăng cường chỉ đạo các trường học thực hiện tốt công tác phòng
chống dịch bệnh Covid-19.
(7) Tham mưu UBND huyện xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng đội ngũ cán
bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường THCS Anh Sơn.
Theo Công văn 661/SGD&ĐT - VP ngày 24/4/2020 v/v cho học sinh trở lại trường, sau thời gian nghỉ học
để phòng, chống dịch Covid-19.
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3.2.7. Phòng Văn hóa - Thông tin
(1). Tiếp tục tập trung chỉ đạo tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19.
(2). Tham mưu tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020). Tham gia các hoạt động lễ hội Làng
Sen toàn quốc năm 2020.
(3). Tuyên truyền kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế Lao
động 1/5, Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5.
(4). Duy trì hoạt động cổng thông tin điện tử huyện Anh Sơn.
3.2.8. Phòng Lao động - TB & XH
(1). Thực hiện tăng, giảm các chế độ, chính sách đối với các đối tượng thụ
hưởng thuộc ngành quản lý.
(2). Tham mưu thực hiện chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ NCC, BTXH và chính
sách hỗ trợ người nghèo, người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn huyện theo
Nghị Quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ
người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid -19.
(3). Tham mưu Kế hoạch thực hiện tháng hành động vì trẻ em và ngày Quốc
tế thiếu nhi 01/6.
(4). Tham mưu Quyết định điều chỉnh hộ nghèo, hộ cận nghèo đợt 3, năm 2020.
3.2.9. Phòng Y tế
Tập trung tham mưu UBND huyện chỉ đạo các địa phương, các cơ quan, đơn
vị trên địa bàn và nhân dân thực hiện đầy đủ, kịp thời các giải pháp phòng chống
dịch bệnh, đặc biệt đối với dịch bệnh Covid-19.
3.2.10. Phòng Tư pháp
(1). Kiểm tra việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác ban hành các
Nghị quyết của HĐND cấp xã năm 2019 và kiểm tra các Nghị quyết HĐND cấp xã
ban hành từ đầu năm 2020 đến 15/4/2020.
(2). Kiểm tra Hồ sơ đăng ký hộ tịch của các xã: Thọ Sơn; Bình Sơn; Thành
Sơn và Tam Sơn.
(3). Triển khai công tác PBGDPL bằng các hình thức phù hợp trong tình hình
phòng chống dịch Covid - 19.
(4). Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các nhiệm vụ khác theo kế hoạch và
do cấp trên giao.
3.2.11. Phòng NN&PTNT
(1). Chỉ đạo thu hoạch cây trồng vụ Xuân 2020; đôn đốc, hướng dẫn các địa
phương tổ chức sản xuất vụ Hè thu - Mùa 2020;
(2). Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống, vật tư phục vụ sản xuất
nông nghiệp; tổ chức kiểm tra việc kinh doanh giống, phân bón, thuốc BVTV, trên
địa bàn huyện phục vụ sản xuất vụ Hè thu - Mùa năm 2020;
(3). Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tiêm phòng, tiêu độc khử trùng và
phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm;
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(4). Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống
cháy rừng; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;
(5). Tham mưu chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.
3.2.12. Phòng Kinh tế - Hạ tầng
(1). Tham mưu lựa chọn và ban hành quyết định lựa chọn nhà thầu xây dựng
nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “Bánh Gai xứ Dừa” .
(2). Triển khai xây dựng mô hình quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu
tập thể “Chè Gay”.
(3). Hội thảo đánh giá tổng kết hoạt động KHCN giai đoạn 2015-2020 xây
dựng nhiệm vụ KHCN giai đoạn 2021-2025.
(4). Lựa chọn sản phẩm tham dự sản phẩm CNNT TB cấp tỉnh năm 2020.
(5). Tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo thực hiện
công tác quản lý nhà nước lĩnh vực công thương trong thời gian phòng chống dịch
viêm đường hô hấp cấp.
(6). Tiếp tục kiểm tra nghiệm thu; thẩm định thiết kế, dự toán các công trình
xây dựng; quy hoạch chi tiết phục vụ đấu giá đất; cấp phép xây dựng trên địa bàn
theo nhu cầu của nhân dân.
3.2.13. Phòng Tài nguyên & Môi trường
(1). Tiếp tục tham mưu UBND huyện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ
hiện trạng sử dụng đất năm 2019.
(2). Tham mưu đôn đốc UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh công tác lập hồ sơ
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
(3). Tập trung lập hồ sơ, bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi
đất các dự án trên địa bàn huyện21.
(4). Chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi các Dự án (nếu có kinh phí)22.
(5). Tập trung tham mưu giải quyết các đơn kiến nghị của công dân 23.
(6) Tổ chức triển khai Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06/4/2020
của UBND tỉnh Nghệ An Ban hành quy chế phối hợp một số thủ tục đăng ký đất
đai, tài sản gắn liền với đất trên đại bàn tỉnh Nghệ An.
(7). Đôn đốc các xã, thị trấn tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng
quỹ đất công ích của các xã, thị trấn.
Xây dựng Nhà thờ thuộc Giáo xứ Quan Lãng; Quy hoạch phân lô đất ở để đấu giá QSD đất tại xã Cao Sơn,
Khai Sơn; Đường vào Trung tâm xã Hoa Sơn; Đường giao thông nối từ Khu công nghiệp Tri Lễ đến đường Quốc lộ 7;
Kẹp dây lưới điện trung áp từ trạm 110KV Đô Lương đi Anh Sơn; Sân vận động xã Khai Sơn; Giắm TBA CQT, giảm
TTĐN TBA: Đức Sơn 1,3, Vĩnh Sơn 1, Thị trấn 3, Hội Sơn 4, Đò Rồng, Tường Sơn 4, Đỉnh Sơn 1, Cẩm Sơn 1.
22
Đường vào Trung tâm xã Hoa Sơn; Đường giao thông ra Cầu Treo Anh Sơn; Quy hoạch đấu giá đất ở
(vùng đất Hộc Sâm) tại thị trấn Anh Sơn; Đường huyện 349 từ Đỉnh Sơn tại Km0 đến ngã ba Cây Khế tại
Km8+000,71.
23
Đơn kiến nghị phản ảnh ô nhiệm môi trường thông tin phản ánh qua Đường dây nóng do khai thác đá của
Công ty Thanh Sơn; Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Kim Ngọ, Tường Sơn; bà Trần Thị Tuyết, Tường Sơn; ông
Nguyễn Xuân Quỳ, thị trấn Anh Sơn;...và các đơn phát sinh trong tháng liên quan đến lĩnh vực của phòng.
21
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3.2.14. Phòng Dân tộc
(1). Báo cáo phân định các xã thôn, bản và vùng DTTS và miền núi theo trình
độ và phát triển giai đoạn 2021 - 2025 gửi Ban Dân tộc.
(2). Tham mưu cho HĐND huyện về góp ý dự thảo chương trình MTGG phát
triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
(3). Làm việc với Ban Dân tộc về rà soát nguồn vốn phân bổ sau các công
trình xây dựng giai đoạn 2017 – 2020.
3.2.15. Ban Tiếp công dân
Tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, thường
xuyên rà soát, đôn đốc các phòng/ban, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết đơn thư
công dân đúng thời hạn, báo cáo trả lời cấp trên theo đúng quy định.
3.2.16. Chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai
(1). Đôn đốc, hướng dẫn thực hiện quy trình thủ tục, thành phần hồ sơ, biểu
mẫu cho UBND các xã, thị trấn thực hiện theo quy định
(2). Đôn đốc UBND xã Đỉnh Sơn, Cẩm Sơn, Long Sơn, Phúc Sơn đẩy nhanh
công tác kê khai đăng ký, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu
cho nhân dân.
(3). Tiếp tục hoàn thành công tác đo đạc địa chính thửa đất của 43 hộ gia
đình, cá nhân sau khi có quyết định bàn giao đất xí nghiệp chè cho UBND xã Phúc
Sơn để tổ chức kê khai đăng ký lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
(4). Phối hợp với UBND xã Hùng Sơn, Cẩm Sơn thực hiện trích đo địa chính
đất lâm nghiệp đồng thời hướng dẫn các hộ gia đình lập hồ sơ kê khai đăng ký, cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
(5). Hoàn thành in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp
hoàn thành nghĩa vụ tài chính, trình UBND huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường
cấp giấy chứng nhận.
3.2.17. Chi cục Thống kê
(1). Hoàn thành báo cáo theo kế hoạch thông tin trong tháng 5/2020.
(2). Tiếp tục thực hiện các cuộc điều tra: Điều tra dân số và biến động dân số
01/4/2020; điều tra doanh nghiệp năm 2020; điều tra chăn nuôi 01/4/2020.
3.2.18. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
(1). Tập trung tuyên truyền các hoạt động về chính trị, kinh tế, VHXH, QPAN diễn ra trên địa bàn; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh; các ngày kỷ niệm (30/4, 01/5, 19/5); các kết quả phong trào thi đua
yêu nước và các nội dung phản ánh tiến độ chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm
kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...
(2). Tổ chức tiếp phát sóng phát thanh theo kế hoạch tháng 5 năm 2020.
(3). Hoàn thành xây dựng và sửa chữa các cụm cổ động chào mừng Đại hội
Đảng các cấp trước ngày 30/5/2020.
(4) Tổ chức liên hoan tiếng hát Làng Sen cấp Huyện cho các xã, thị trấn vào
dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tich Hồ Chí Minh và tiếng dát Dân ca Ví dặm.
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3.2.19. Trung tâm GDNN - GDTX
(1). Chuẩn bị các điều kiện phòng chống dịch để đón học sinh trở lại học theo
lịch thông báo.
(2). Làm hồ sơ tuyển sinh, khai giảng khi điều kiện cho phép 2 lớp đào tạo
nghề lao động nông thôn: Chăn nuôi Gà tại xã Tào Sơn, Trồng Chè tại xã Thành
Sơn (lớp Trồng cây ăn quả tại xã Tường Sơn chuyển sang tháng 7 theo đề nghị của
UBND xã).
(3). Khảo sát nhu cầu học nghề tại bản Cao Vều xã Phúc Sơn.
3.2.20. Trường THCS Anh Sơn
(1). Thực hiện các nội dung đảm bảo cho học sinh trở lại trường, sau thời gian
nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT tỉnh.
(2). Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho học sinh, tiến
hành vệ sinh, tẩy trùng khuôn viên trường, lớp học, bàn, ghế, thiết bị thí nghiệm,
đồ dùng dạy học...; xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khi
học sinh đi học trở lại.
(3). Thực hiện tốt công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025.
3.2.21. Công an huyện
(1). Chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ Công an
huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
(2). Tăng cường công tác nắm tình hình trên các lĩnh vực có liên quan đến
ANTT. Chủ động nắm tình hình, tham mưu giải quyết các vấn đề nổi lên ở vùng
giáo không để xảy ra vấn đề phức tạp, bất ngờ.
(3). Tổ chức điều tra, làm rõ tình hình, vụ việc liên quan hoạt động tội phạm;
đấu tranh với các chuyên án đã xác lập, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án và các
vụ việc; củng cố hồ sơ, tiến hành khởi tố các vụ việc đã có dấu hiệu tội phạm.
(4). Tăng cường công tác quản lý hành chính về TTXH, thể hiện trên các lĩnh
vực quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cấp phát CMND; thu hồi
vũ khí, vật liệu nổ; tăng cường truy quét pháo nổ; tăng cường công tác PCCC và
cứu nạn, cứu hộ; duy trì, kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn trong phòng ngừa cháy
nổ. Đẩy mạnh hoạt động của tổ công tác phối hợp các lực lượng tuần tra kiểm soát
TTATGT và phát hiện các hành vi vi phạm trong quá trình tuần tra.
(5). Tiếp tục chỉ đạo các tổ công tác Công an huyện và Ban Công an các xã,
thị trấn tăng cường công tác tuần tra khép kín trên địa bàn, làm tốt công tác đấu
tranh phòng chống tội phạm ở cơ sở.
3.2.22. Quân sự huyện
(1). Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực
sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với Công an, Biên phòng nắm chắc tình hình địa bàn, dự
báo chính xác; giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, không để bị động bất ngờ.
(2). Chỉ đạo Ban CHQS xã, thị trấn huấn luyện dân quân năm thứ nhất tại 4
cụm đúng kế hoạch, thời gian quy định; triển khai cơ sở làm tốt công tác chuẩn bị
và tổ chức huấn luyện dân quân năm thứ 2 – 4; dân quân binh chủng; dân quân tại
chỗ; tự vệ các cơ quan, xí nghiệp đúng quy định.
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(3). Phối hợp với trung tâm y tế tổ chức khám sức khỏe cho các thí sinh đăng
ký các trường Cao đẳng, Đại học Quân đội năm 2020; tổ chức phúc tra, kiểm tra
lực lượng DBĐV bảo đàm cho huấn luyện đúng theo kế hoạch.
(4). Tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025 thành công
về nội dung và nhân sự với số phiếu tín nhiệm cao.
(5). Tiếp tục rà soát, xét duyệt hồ sơ chính sách theo Quyết định
49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn sai sót, tồn đọng; làm tốt công
tác chính sách hậu phương Quân đội, "Đền ơn, đáp nghĩa". Triển khai thực hiện
tốt kế hoạch đón hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từ Lào
về đi qua địa bàn, bảo đảm trang trọng, nghiêm túc. Phối hợp với các ban ngành
cấp huyện thu hồi thẻ thương binh, giấy chứng nhận bị thương đối với các đối
tượng không đủ điều kiện hưởng chế độ trên địa bàn huyện.
(6). Tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền cho
LLVT huyện, nhân dân trên địa bàn huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Sẵn sàng tiếp nhận và tổ chức cách ly tập trung
công dân Việt Nam từ các vùng dịch về địa bàn huyện Anh Sơn theo chỉ đạo của
UBND huyện, Bộ CHQS tỉnh.
(7). Triển khai thực hiện kế hoạch “Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch,
đẹp” theo chỉ thị của Bộ CHQS tỉnh.
(8). Thường xuyên bảo đảm tốt hậu cần, đời sống, VKTB cho nhiệm vụ
SSCĐ, huấn luyện và nhiệm vụ đột xuất. Tổ chức củng cố doanh trại, tăng gia
sản xuất. Duy trì nghiêm chế độ lau chùi bảo quản vũ khí trang bị ở cơ quan, cở sở.
III. CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT TẠI CUỘC HỌP
1. (1) Hiện nay một số máy vi tính phục vụ làm việc tại Trung tâm VH, TT&TT
đã cũ, hư hỏng, một số cơ sở vật chất công trình phụ trợ xuống cấp, đề nghị UBND
huyện hỗ trợ kinh phí để mua sắm mới máy vi tính và làm nhà để xe. (2) Nhiều cụm
phát thanh cơ sở không tiếp sóng của Đài phát thanh huyện; (3)cổng chào điện tử
huyện bị hỏng, các dòng chữ chạy không hiển thị... đề nghị UBND huyện cho
phương án xử lý (Ý kiến đ/c Bùi Hữu Tiến, Giám đốc Trung tâm VHTT&TT).
Trả lời:
Ý 1: Việc sửa chữa, mua sắm máy vi tính, làm nhà xe... Trung tâm VH,
TT&TT cân đối từ nguồn ngân sách chi thường xuyên hàng năm để thực hiện.
Ý 2: Giao phòng VH-TT chủ trì tham mưu ban hành quy chế quy định giờ tiếp
phát sóng của Đài phát thanh huyện và giờ phát thanh cơ sở tránh sự trùng lặp.
Ý 3: Giao Trung tâm VHTT&TT kiểm tra lại hồ sơ bàn giao, nếu đang trong
thời gian bảo hành công trình thì phối hợp BQLDA làm việc với đơn vị thi công để
khắc phục tình trạng trên, nếu đã hết thời gian bảo hành mà chưa chuyển giao công
nghệ sử dụng thì phối hợp BQLDA làm việc với đơn vị thi công để được chuyển
giao công nghệ và hướng dẫn sử dung, đồng thời Trung tâm VHTT&TT chịu trách
nhiệm quản lý, sử dụng.
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2. Để chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiếp nhận các đối tượng cách ly trong thời
gian tới đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự huyện tăng cường bảo quản các trang thiết
bị, cơ sở vật chất tại khu cách ly Công ty Thanh Sơn cũ (Ý kiến đ/c Võ Trọng
Dũng, Trưởng phòng Y tế).
Trả lời: Về nội dung này, giao phòng Y tế phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự
huyện kiểm tra tham mưu thực hiện.
3. Thực hiện các văn bản hướng dẫn giãn cách học sinh phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 trong trường học, đội ngũ giáo viên phải tăng giờ lên lớp. Vì vậy,
đề nghị UBND huyện xem xét hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ giáo viên trong giai
đoạn hiện nay (Ý kiến đ/c Bùi Đức Tuấn, Giám đốc Trung tâm GDTX-GDNN).
Trả lời: Về vấn đề này, xác định đây là tình hình cả nước nói chung và các
trường học trên địa bàn nói riêng, vì vậy, giao Phòng GD&ĐT tăng cường chỉ đạo
các trường học tuyên truyền, giải thích cho đội ngũ giáo viên chia sẻ, góp sức vì
công cuộc phòng, chống dịch, bệnh Covid-19. Khi có cơ chế hỗ trợ theo quy định
cấp trên thì UBND huyện sẽ thực hiện theo quy định.
4. Về thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, một số phòng, ban, đơn vị thực hiện
chậm, không thực hiện thống nhất theo mẫu Văn phòng gửi nên khó khăn cho việc
tổng hợp của Văn phòng (Ý kiến đ/c Hoàng Đình Sơn, Chánh VP HĐND&UBND).
Trả lời: Về nội dung này, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thực hiện nghiêm
túc chế độ báo cáo theo thời gian quy định. Giao Văn phòng HĐND&UBND hàng
tháng tổng hợp việc chấp hành chế độ báo cáo của các phòng, ban, đơn vị vào báo
cáo chỉ đạo điều hành và thông báo kết luận hội nghị.
5. Thực hiện Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh
Nghệ An, đề nghị UBND huyện cấp 01 bộ Xuồng tìm kiểm cứu nạn ST450 cho
UBND xã Bình Sơn để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, tìm
kiếm cứu nạn (Ý kiến đ/c Đặng Đình Luận, Trưởng phòng NN&PTNT).
Trả lời: Về nội dung này, giao phòng NN&PTNT tham mưu văn bản tiếp
nhận và bàn giao Xuồng cho UBND xã Bình Sơn theo đúng quy định trước ngày
30/4/2020.
IV. DỰ KIẾN NỘI DUNG HỘI NGHỊ THƯỜNG KỲ THÁNG 5/2020
1. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành UBND huyện tháng 5; nhiệm vụ trọng
tâm tháng 6 năm 2020 (Văn phòng HĐND&UBND chuẩn bị; Đồng chí Chủ tịch
UBND huyện chỉ đạo).
2. Báo cáo công tác bán đấu giá cấp quyền sử dụng đất tháng 5; phương
hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2020 (Phòng Tài chính - KH chuẩn bị; Đồng chí Chủ
tịch UBND huyện chỉ đạo).
3. Báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành tháng 5; phương hướng
nhiệm vụ tháng 6 năm 2020 (Phòng Tài chính - KH chuẩn bị; Đồng chí Chủ tịch
UBND huyện chỉ đạo).
4. Báo cáo kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tháng 5) nói
chung và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của UBND
huyện nói riêng (Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuẩn bị; Đồng chí Phó
Chủ tịch UBND huyện (phụ trách kinh tế) chỉ đạo).
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5. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền tháng 5; kế hoạch tuyên
truyền tháng 6 năm 2020 (Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông chuẩn bị;
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách VH-XH chỉ đạo).
6. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tháng 5; phương hướng
nhiệm vụ tháng 6/2020 của phòng Tài nguyên &MT (Phòng Tài nguyên &MT
chuẩn bị; Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách kinh tế) chỉ đạo).
7. Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5; phương hướng,
nhiệm vụ tháng 6/2020 của Ban QLDA (Ban QLDA chuẩn bị; Đồng chí Chủ tịch
UBND huyện chỉ đạo).
8. Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra các cấp tháng 5 năm 2020
(Thanh tra huyện chuẩn bị; Đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo).
9. Kế hoạch Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 –
27/7/2020), (Phòng Văn hóa Thông tin tham mưu chuẩn bị; Đồng chí Phó Chủ tịch
UBND huyện (phụ trách Văn hóa - xã hội) chỉ đạo).
10. Quy chế quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
trường THCS Anh Sơn (Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu chuẩn bị; Đồng chí
Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách Văn hóa - xã hội) chỉ đạo).
11. Xem xét các tờ trình xin ý kiến UBND huyện (Các phòng ban có nội dung
chuẩn bị, đồng chí lãnh đạo phụ trách chỉ đạo).
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 phiên họp thường kỳ UBND
huyện tháng 4 năm 2020. UBND huyện thông báo để các phòng, ban, đơn vị
liên quan biết và thực hiện.
Nơi nhận:
TL. CHỦ TỊCH
- VP UBND tỉnh (b/c);
CHÁNH VĂN PHÒNG
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND (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;
- UBND các xã, thị trấn;
- Văn phòng HĐND&UBND;
- Lưu: VT.

Hoàng Đình Sơn

