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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 5 năm 2020
Chiều ngày 21/5/2020, UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 5 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; các đồng
chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND; đại diện Ban Tuyên giáo, Văn phòng
Huyện ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội (Hội Cựu
chiến binh, Huyện đoàn, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động
huyện); các Phó ban HĐND; các ủy viên UBND huyện (có mặt 13 đồng chí, vắng 03
đồng chí); Phó Trưởng phòng: Nội vụ, Kinh tế - HT, Tư pháp (phụ trách phòng); đại
diện phòng TC-KH; 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, TUV - 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), (12)
1.1. Dự thảo Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện tháng 5;
nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 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 5 năm 2020) của Văn phòng HĐND&UBND. Qua tổng hợp
cho thấy trong tháng 5 các phòng ban đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ còn tồn đọng.
Tuy nhiên, về chế độ báo cáo và ứng dụng chữ ký số, có 09 phòng/ban, đơn vị vẫn còn
chậm trong việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ; nhiều phòng/ban chưa thực hiện
ứng dụng chữ ký số. Giao các phòng/ban, đơn vị tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn
chế, chủ động tham mưu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao; giao Văn
phòng HĐND&UBND tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn chỉnh báo cáo, ban hành
trước ngày 27/5/2020 để theo dõi, thực hiện.
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(1). Dự thảo báo cáo công tác chỉ đạo điều hành UBND huyện tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm
2020; (2). Báo cáo công tác đấu giá quyền sử dụng đất tháng 5, nhiệm vụ tháng 6/2020; (3). Báo cáo kết quả thực
hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành tháng 5, nhiệm vụ tháng 6 năm 2020; (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; (5). Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tháng 5; phương hướng nhiệm vụ
tháng 6/2020 của Trung tâm VHTTTT; (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; (7). Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng
5; phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2020 của Ban QLDA; (8). Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra các
cấp tháng 6 năm 2020; (9). Kế hoạch Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020); (10).
Quy chế quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường THCS Anh Sơn; (11). Dự thảo Đề án
sáp nhập Trường THCS Thành Sơn, Bình Sơn, Thọ Sơn; (12). Báo cáo thực hiện nhiệm vụ cách ly tập trung tại công ty
Thanh Sơn cũ.
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1.2. Báo cáo công tác đấu giá quyền sử dụng đất tháng 5 và phương hướng
nhiệm vụ tháng 6/2020:
Cơ bản nhất trí với báo cáo của phòng TC-KH. Qua báo cáo cho thấy trong
tháng 5 phòng TC-KH đã tham mưu lựa chọn đơn vị bán đấu giá để triển khai thông
báo bán đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, tiến độ phê duyệt giá khởi điểm các
vùng quy hoạch mới còn chậm, phê bình Phòng TC-KH không bám sát chỉ đạo của
Lãnh đạo UBND huyện, không báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá
trình thực hiện nhiệm vụ này. Trong tháng 6 giao phòng TC-KH tiếp tục có các giải pháp
để tham mưu hoàn thành phê duyệt giá khởi điểm cho các vùng quy hoạch mới.
1.3. Báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành tháng 5/2020 và phương
hướng nhiệm vụ tháng 6/2020:
Cơ bản nhất trí với báo cáo của phòng TC-KH. Qua báo cáo cho thấy, trong tháng
5/2020, phòng TC-KH tham mưu quyết toán các dự án hoàn thành chưa đạt nhiệm vụ
được giao (quyết toán được 3 dự án HT/KH giao 20 dự án HT). UBND huyện phê bình
phòng Tài chính - Kế hoạch chưa chủ động, quyết liệt trong việc tham mưu thực hiện
nhiệm vụ này.
Giao phòng TC-KH thực hiện tiếp nhận và trả kết quả quyết toán các dự án
hoàn thành cho các chủ đầu tư qua Bộ phận “Một cửa” để UBND huyện theo dõi và
giám sát tiến độ thực hiện; tham mưu tổ chức phiên làm việc giữa Lãnh đạo UBND
huyện, các phòng/ban liên quan với các chủ đầu tư có công trình, dự án hoàn thành
nhưng chưa quyết toán để tiếp tục 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).
1.4. 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:
Nhất trí với nội dung báo cáo của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Qua
báo cáo cho thấy, trong tháng 5/2020, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã tham
mưu cấp 311 giấy chứng nhận QSD đất cho người dân.
Trong tháng 6/2020, đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phối hợp với
phòng TN&MT tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn đẩy nhanh việc kê khai, lập hồ sơ, kịp
thời cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu cho nhân dân đảm bảo chỉ tiêu giao.
1.5. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tháng 5; phương hướng
nhiệm vụ tháng 6/2020 của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông:
Cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo của Trung tâm Văn hóa, Thể thao &TT. Ghi
nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa, Thể thao &TT trong thời gian
qua, các tin bài tuyên truyền được sản xuất nhanh, đảm bảo chất lượng, phát sóng
kịp thời. Giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao &TT tiếp tục phát huy những kết quả đạt
được; lưu ý chọn lọc các tin bài, đảm bảo nội dung, bám sát định hướng tuyên truyền
của Đài PTTH Nghệ An, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện để tuyên truyền;
tiếp thu ý kiến tại hội nghị, hoàn chỉnh báo cáo, ban hành trước ngày 27/5/2020 để theo
dõi, tham mưu thực hiện.

3
1.6. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tháng 5; phương hướng
nhiệm vụ tháng 6/2020 của phòng Tài nguyên &MT:
Cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của phòng Tài nguyên &MT. Giao phòng
Tài nguyên &MT tham mưu UBND huyện Quyết định phê duyệt Phương án bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Đường Tả ngạn sông Lam (hoàn thành trước
10/6/2020); trình UBND huyện, Phòng TC-KH bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải
phóng mặt bằng dự án Đường giao thông cứu hộ, cứu nạn Tả ngạn Sông Con từ xã
Đỉnh Sơn đến xã Bình Sơn; tiếp thu ý kiến tại hội nghị, hoàn chỉnh báo cáo, ban hành
trước ngày 27/5/2020 để theo dõi và tham mưu thực hiện nhiệm vụ trong tháng 6/2020.

1.7. Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5; phương hướng,
nhiệm vụ tháng 6/2020 của Ban QLDA:
Cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của Ban QLDA. Qua báo cáo cho thấy
trong tháng 5/2020 Ban QLDA đã đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và tiếp
tục khởi công xây dựng 04 công trình. Giao Ban QLDA tập trung giải ngân các dự
án đủ điều kiện, tham mưu xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình triển khai
các dự án; tiếp thu ý kiến tại hội nghị, hoàn chỉnh báo cáo, ban hành trước ngày
26/5/2020 để theo dõi và tham mưu thực hiện nhiệm vụ trong tháng 6/2020.
1.8. Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra các cấp tháng 5 năm 2020 :
Cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của Thanh tra huyện. Qua báo cáo cho thấy,
hiện nay còn 3 kết luận thanh tra chưa thực hiện xong (trong đó có 2 kết luận của
Chủ tịch UBND huyện ban hành, 1 kết luận của BTV Huyện ủy). Giao Thanh tra
huyện tham mưu văn bản đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra.
1.9. Kế hoạch Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020):
Cơ bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch phòng Văn hóa - Thông tin tham mưu.
Giao phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với phòng Lao động - TB&XH tiếp thu
các ý kiến tại hội nghị, bổ sung hoàn chỉnh lại Kế hoạch trình ký ban hành trước
ngày 28/5/2020 để triển khai thực hiện (lưu ý một số nội dung: nghiên cứu tham
mưu địa điểm tổ chức giải bóng chuyền kết hợp phát triển du lịch; hướng dẫn cụ
thể những hoạt động chính; phòng VH-TT phối hợp phòng LĐTBXH tham mưu tổ
chức phiên làm việc với các Sở, ngành liên quan để chuẩn bị tổ chức Lễ hội “Uống
nước nhớ nguồn” năm 2020).
1.10. Quy chế quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
trường THCS Anh Sơn:
Giao phòng GD&ĐT tiếp thu các ý kiến tại hội nghị nghiên cứu, tham mưu
lại Quy chế, tổ chức lấy ý kiến của các bên liên quan, trình ký ban hành trong
tháng 6 để triển khai thực hiện (lưu ý cả về các căn cứ, nội dung, bố cục văn bản).
1.11. Dự thảo Đề án sáp nhập Trường THCS Thành Sơn, Bình Sơn, Thọ Sơn:
Cơ bản nhất trí với dự thảo Đề án phòng GD&ĐT tham mưu. Giao phòng
GD&ĐT tiếp thu ý kiến tại hội nghị, hoàn chỉnh Đề án trình Ban Thường vụ
Huyện ủy cho ý kiến trong tháng 5/2020; trong quá trình triển khai thực hiện cần
chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền (tổ chức đối thoại với cấp ủy, chính quyền
địa phương, giáo viên và người dân liên quan đến việc triển khai thực hiện Đề án).
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1.12. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ cách ly tập trung tại Công ty Thanh Sơn cũ:
Cơ bản nhất trí với báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Giao Ban chỉ huy
Quân sự huyện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly theo quy định, đảm bảo an
toàn tuyệt đối; phối hợp với Bộ CHQS tỉnh điều động xe vận chuyển công dân trở về địa
phương bảo đảm an toàn sau khi công dân hết thời gian cách ly. Đề nghị UBMTTQ và
các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các phòng/ban, đơn
vị liên quan và Ban Chỉ huy Quân sự huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THÁNG
5/2020; NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6/2020.
1. Kết quả nổi bật trên một số lĩnh vực trong tháng 5/2020
1.1. Tập trung chỉ đạo các phòng/ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các xã,
thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ
tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương; của
UBND tỉnh và các Sở, ngành cấp tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid19 trong tình hình mới2; đảm bảo cơ sở vật chất cần thiết tại điểm cách ly Công ty xi
măng Thanh Sơn cũ và tiếp nhận 114 công dân cách ly tập trung đợt 2. Tổ chức quán
triệt, 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-193.
1.2. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các ngày lễ trong tháng;
Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); đón, tiễn đưa hài cốt Liệt sỹ
quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đưa về nước an táng tại
Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Nghi Lộc (đi qua địa bàn huyện). Hoàn thành việc xây
dựng, sửa chữa các cụm cổ động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tại các điểm
Đỉnh Sơn, Thị trấn, Khai Sơn, Lĩnh Sơn.
1.3. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các phòng/ban, đơn vị, xã, thị tăng
cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo 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; trong tháng đã tổ chức kiểm tra tại xã Thành Sơn, Cẩm Sơn.
1.4. Về công tác tổ chức, cán bộ: Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung
chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tại các xã: Long Sơn, Tường Sơn, Phúc Sơn
(PCT); tiếp tục thực hiện việc bố trí Công an chính quy về làm trưởng Công an các xã
còn lại (đến nay đã bố trí đủ 21/21 xã, thị trấn); đồng thời sắp xếp, bố trí 10 Trưởng
Công an xã không chính quy sang đảm nhiệm công chức Tư pháp - HT và Văn phòng Thống kê4; ban hành Quyết định nghỉ việc theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP đối với 15
cán bộ xã không đủ tuổi tái cử5; Thông báo nghỉ hưu đối với 03 công chức cấp xã đến
tuổi nghỉ hưu (Cẩm Sơn, Thạch Sơn, Khai Sơn).
2
Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các xã, thị trấn thiết lập trạng thái bình thường mới, vừa tập
trung phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

3

Hoàn thành danh sách và đang tiến hành chi trả cho các đối tượng. Trong đó: NCC và thân nhân người có công
với cách mạng 2.483 đối tượng, số tiền 3.716.500.000 đồng; đối tượng BTXH: 4.368 người, số tiền 6.527.000.000 đồng;
Hộ nghèo: 2573 người; 1.929.250.000 đồng, Cận nghèo: 13.095 người, 9.821.250.000 đồng. Chỉ đạo các xã, thị trấn
thực hiện các giải pháp giải đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao động.
07 công chức VP-TK (Lạng Sơn, Long Sơn, Thạch Sơn, Hoa Sơn, Đức Sơn, Tường Sơn, Tam Sơn); 03
công chức TP-HT (Đỉnh Sơn, Thành Sơn, Thọ Sơn).
5
Phúc Sơn (01), Thọ Sơn (01), Bình Sơn (01), Cẩm Sơn (03), Tường Sơn (01), Hoa Sơn (02), Thạch Sơn
(02), Thị trấn (01), Cao Sơn (01), Lĩnh Sơn (01, Lạng Sơn (01).
4
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1.5. Tăng cường nắm tình hình công tác tôn giáo tại các giáo xứ, giáo họ trên
địa bàn (Giáo xứ Quan Lãng, Lãng Điền, Yên Lĩnh...); chỉ đạo UBND xã Đức Sơn
rà soát chuyển đổi đất để thống nhất vị trí đất đai dự kiến giao cho giáo họ Đỉnh
Tân; tổng hợp tài liệu liên quan đến vi phạm của giáo xứ Yên Lĩnh gửi UBND tỉnh
và các sở, ban ngành cấp tỉnh phục vụ cho cuộc họp của UBND tỉnh để thống nhất
giải quyết nhu cầu của giáo xứ về xin thêm đất xây dựng nhà học giáo lý.
1.6. Về công tác Thanh tra: Đã ban hành 01 kết luận thanh tra6; đang dự thảo 02 kết
luận thanh tra7; đang tiến hành 03 cuộc thanh tra8.
1.7. Công tác tiếp dân thường xuyên và tiếp dân định kỳ (tháng 02 phiên) thực
hiện nghiêm túc; trong tháng đã tiếp 20 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 14 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 dân9; chỉ đạo xử lý, giải quyết trực tiếp tại phòng
Tài nguyên và Môi trường đối với 43 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...
1.8. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc công tác quyết toán ngân sách năm 2019 và
quyết toán dự án hoàn thành, tính đến ngày 17/5/2020 đã thẩm định quyết toán ngân
sách đối với 21/21 xã, thị trấn và 81/89 đơn vị dự toán trên địa bàn huyện; thẩm tra
quyết toán 03 công trình, các chủ đầu tư đã nộp mới 05 hồ sơ quyết toán.
1.9. Về lĩnh vực Nông nghiệp: Tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu
bệnh, đánh giá năng suất, sản lượng và thu hoạch cây trồng vụ Xuân; phòng, chống
bệnh dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; xây dựng phương án chống hạn trong sản
xuất vụ Hè thu - Mùa; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện
phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa phương và các chủ rừng; xây
dựng phóng sự tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng và PCCC rừng.
1.10. 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 10.
1.11. Lĩnh vực Tài nguyên &MT: Trong tháng đã ban hành 39 văn bản chỉ
đạo công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường; kiểm
tra, xác minh nội dung phản ánh qua đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi
trường về hoạt động gây bụi, tiếng ồn tại Mỏ đá của Công ty TNHH MTV Xi
măng Thanh Sơn (cũ); kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi, đất trái phép. Hoàn
thành chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi 02 dự án (Đường giao thông ra
Cầu Treo và dự án Quy hoạch đấu giá đất ở (vùng đất Hộc Sâm) tại thị trấn )11.
Cấp 311 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.
6
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản công trình: Đường
giao thông thôn tuyến từ Trường Mầm non ra Cầu treo Thạch Sơn.
7
Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý tài chính và Ngân sách xã Thọ Sơn; 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.
8
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; thanh tra hành chính tại Trường THCS Anh Sơn.
9
Đơn: ông Lê Văn Chung (Khai Sơn), Nguyễn Thanh Hào (Khai Sơn), Nguyễn Xuân Quỳ (Thị trấn),
Nguyễn Quốc Hùng (Tường Sơn)...
10
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.
11
Dự án Đường giao thông ra Cầu Treo với kinh phí là 341.472.000 đồng; Dự án Quy hoạch đấu giá đất ở
(vùng đất Hộc Sâm) tại thị trấn Anh Sơn với kinh phí là 119.768.000 đồng.
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1.12. Chỉ đạo hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu xây dựng nhãn hiệu cho các
sản phẩm: Bánh gai Xứ Dừa và Xây dựng nhãn hiệu Chè Gay. Lựa chọn địa điểm
lập quy hoạch chi tiết khu dân cư tại Thị trấn Anh Sơn.
1.13. Chỉ đạo thực hiện các hoạt động phát triển tiềm năng du lịch trên địa
bàn; kiểm tra, khảo sát du lịch Bản Vều, Phúc Sơn; khảo sát nhu cầu học nghề tại
bản Cao Vều xã Phúc Sơn.
1.14. Chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm túc công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường sau thời gian
nghỉ học; 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.
1.15. Chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng và thi hành pháp luật; phổ biến,
giáo dục pháp luật; công tác hộ tịch; triển khai các văn bản của Nhà nước; tổ chức
kiểm tra và thông báo kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác ban
hành các Nghị quyết của HĐND cấp xã, thị trấn năm 2019.
1.16. 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; tập trung xử
lý những vấn đề phức tạp như xây dựng công trình tôn giáo trái phép, khiếu kiện
liên quan đến đền bù đất đai.
2. Tồn tại, hạn chế:
2.1. Các nhiệm vụ trọng tâm chưa hoàn thành được tổng hợp trước HN thường
kỳ tháng 5/2020 chưa hoàn thành có 12 nhiệm vụ, chiếm 21%, thuộc về các
phòng/ban: Ban QLDA (3 nv); TC-KH (1 nv); TN &MT (2 nv); Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đai (3 nv); Văn phòng HĐND&UBND huyện (1 nv); Nội vụ (2 nv).
2.2. Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020 được giao tại TBKL 90/TB-UBND
ngày 28/4/2020 chưa hoàn thành có 9 nhiệm vụ, chiếm 8%, thuộc về các phòng/ban:
TC- KH (1 nv); Thanh tra (3 nv); Nội vụ (2 nv); VH- TT (1 nv); LĐ-TBXH (1 nv),
Trung tâm VHTTTT (1 nv).
2.3. Các nhiệm vụ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện chưa
hoàn thành có 7 nhiệm vụ, chiếm 28%, thuộc về các phòng/ban: TN&MT (4 nv);
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (2 nv); Nội vụ (1 nv).
2.4. Việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ có 9 phòng/ban, đơn vị gửi
báo cáo chậm sau thời gian quy định.
3. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2020:
3.1. Nhiệm vụ chung
(1). Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của
Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung
ương; của UBND tỉnh và các Sở, ngành cấp tỉnh về thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
(2). Chỉ đạo đẩy mạnh 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 ngày lễ, ngày kỷ niệm
trong tháng12; các hoạt động chính trị, kinh tế, VH-XH, QP-AN, phát triển du lịch
trên địa bàn. Dự thảo kịch bản tổ chức lễ hội “Uống nước nhớ nguồn” năm 2020.
Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Truyền thống thi đua yêu nước (11/6), ngày Toàn dân phòng,
chống ma túy (26/6), ngày Gia đình Việt Nam (28/6).
12
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(3). Ban hành các kết luận thanh tra13 và chỉ đạo tiến hành thanh tra14 đối với
các cuộc thanh tra theo kế hoạch. 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.
(4). Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày
05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chị thị 17 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 và các xã, thị trấn.
(5). Chỉ đạo bổ sung hoàn chỉnh Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ nông
nghiệp; Đề án sắp xếp, tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trình
UBND tỉnh phê duyệt.
(8). Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản,
tài nguyên nước, bảo vệ môi trường. Tiếp tục 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 huyện15.
(9). Phê duyệt kết quả bán đấu giá (ngày 25-26/5/2020) và đôn đốc đẩy nhanh
tiến độ đưa các lô đất tại xã Tam Sơn, thị trấn vào đấu giá trong tháng 6/2020.
(10). Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh công tác quyết các dự án hoàn thành.
(11). 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
công16; 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.
(12). Tiếp tục chỉ đạo triển khai các bước xây dựng nhãn hiệu tập thể Bánh gai Xứ
Dừa và nhãn hiệu tập thể Chè Gay. Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ duy tu bảo
dưỡng thường xuyên đường theo dự án LRAMP và duy tu bảo dưỡng đường GTNT...
(13). Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện Đề án sản xuất vụ
Hè thu - Mùa 2020; tổ chức tiêm phòng và tiêu độc khử trùng phòng chống dịch
bệnh cho gia súc, gia cầm. Chỉ đạo các xã tổ chức lễ công bố, đón nhận xã đạt
chuẩn NTM năm 2019; 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 202017.
(14). Tiếp tục chỉ đạo các trường học thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
bệnh Covid-19; đảm bảo công tác an ninh, an toàn trường học; phòng chống tai
nạn đuối nước, thương tích...; không để xảy ra bạo lực học đường; thực hiện
chương trình, nhiệm vụ Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 theo kế hoạch và chỉ đạo
của Bộ, Sở GD&ĐT.

13
Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý Tài chính & Ngân sách tại UBND Thọ
Sơn; Thanh tra hành chính tại trường Mầm non Hoa Sơn; Thanh tra chấp hành luật và thanh tra công vụ tại UBND
xã Hoa Sơn.
14
Thanh tra hành chính tại Trường THCS Anh Sơn.
15
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; Xây dựng Sân vận động xã Khai Sơn...
16
Xây dựng cở sở hạ tầng nông thôn để phát triển sản xuất các vùng nguyên liệu ở Anh Sơn.
17
Tổ chức thẩm tra xã Vĩnh Sơn đạt chuẩn nông thôn mới.
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(15). Chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các chế độ chính sách NCC
với cách mạng, BTXH; chi trả chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch
Covid-19 theo 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 tăng cường các giải
pháp giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
(16). Chỉ đạo đảm bảo Quốc phòng - An ninh, 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, năm thứ 2 đến năm thứ 4, dân
quân binh chủng, dân quân tại chỗ, tự vệ các cơ quan, xí nghiệp đúng quy định.
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, tháng 6/2020.
(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.
(2). Đôn đốc các chủ đầu tư nộp ít nhất 05 công trình hoàn thành.
(3). Tham mưu chuẩn bị Báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2019 để
trình HĐND huyện phê chuẩn quyết toán ngân sách.
(4). Tham mưu chuẩn bị báo cáo KTXH và báo cáo ngân sách 6 tháng đầu
năm trình kỳ họp HĐND huyện.
(5). Tham mưu UBND huyện phê duyệt kết quả bán đấu giá (đợt ngày 25-26)
và đôn đốc Chi cục thuế, các hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá nộp tiền trúng đấu
giá kịp thời.
(6). Tiếp tục đôn đốc các xã quy hoạch mới, phối hợp với Phòng Tài nguyên
& MT để đẩy nhanh tiến độ đưa các lô đất tại xã Tam Sơn, thị trấn vào đấu giá
trong tháng 6/2020.
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 của BTV tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật kỷ
cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp;
(2). Tham mưu bổ sung hoàn chỉnh Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ nông
nghiệp; Đề án sắp xếp, tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trình
UBND tỉnh phê duyệt.
(3). Duyệt nâng lương, phụ cấp 6 tháng đầu năm 2020 đối với cán bộ, công
chức huyện, viên chức các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức cấp xã và trình
Sở Nội vụ thẩm định nâng lương, phụ cấp 6 tháng đầu năm 2020 đối với cán bộ,
công chức huyện.
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(4). Báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2020 và kết quả thực hiện
chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020.
(5). Tham mưu Chủ tịch UBND huyện Quyết định phê chuẩn kết quả miễn
nhiệm, bầu cử bổ sung Chủ tịch, PCT UBND cấp xã sau khi Đại hội Đảng bộ cấp
xã nhiệm kỳ 2020-2025;
(6). Tham mưu Chủ tịch UBND huyện Quyết định xếp bậc lương đối với
những cán bộ cấp xã có thay đổi chức vụ sau khi Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ
2020-2025.
3.2.4. Thanh tra huyện
(1). Tham mưu UBND huyện ban hành Kết luận thanh tra 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, Thọ Sơn.
(2). Tham mưu ban hành kết luận thanh tra hành chính tại trường Mầm non
Hoa Sơn theo kế hoạch.
(3). Tham mưu UBND huyện ban hành kết luận thanh tra chấp hành luật và
thanh tra công vụ tại UBND xã Hoa Sơn theo kế hoạch.
(4). Tiếp tục tiến hành thanh tra hành chính tại Trường THCS Anh Sơn.
3.2.5. Ban quản lý các Dự án
(1). Triển khai thi công các công trình đã hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà
thầu thi công nhưng chưa triển khai thi công như: Xây dựng cở sở hạ tầng nông
thôn để phát triển sản xuất các vùng nguyên liệu ở Anh Sơn;
(2). Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang 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 .....
(3). Hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại các Thông báo kết luận của Lãnh
đạo huyện nhưng chưa hoàn thành.
(4). Rà soát các công trình hoàn thành để quyết toán kịp thời, phối hợp với
phòng KT&HT để đẩy nhanh công tác thẩm định, kiểm tra hồ sơ các công trình
trước khi nghiệm thu.
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 theo kế hoạch chỉ đạo của Bộ, Sở GD&ĐT. Tiến hành ôn tập, kiểm tra, đánh giá
kết quả học tập học kỳ 2; Khối 9 tổ chức ôn thi vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021.

(2). Triển khai Đề án sáp nhập trường trung học cơ sở Thọ Sơn, Thành Sơn, Bình
Sơn từ năm học 2020-2021.
(3). Tiếp tục tăng cường chỉ đạo các trường học thực hiện tốt công tác phòng chống
dịch bệnh COVID-19. Đảm bảo công tác an ninh, an toàn trường học; phòng chống tai
nạn đuối nước, thương tích...; không để xảy ra bạo lực học đường.

3.2.7. Phòng Văn hóa - Thông tin
(1). Tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19.
(2). Ban hành kế hoạch, thành lập Ban tổ chức, dự thảo kịch bản tổ chức lễ
hội “Uống nước nhớ nguồn” huyện Anh Sơn năm 2020.
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(3). Chỉ đạo xã, thị trấn tổ chức kiểm tra đánh giá phong trào toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa 6 tháng đầu năm 2020.
(4). Duy trì hoạt động cổng thông tin điện tử huyện Anh Sơn.
3.2.8. Phòng Lao động - TB & XH
(1). Thực hiện chi trả và tăng, giảm các chế độ, chính sách đối với các đối
tượng thụ hưởng thuộc ngành quản lý.
(2). Thực hiện chi trả hỗ trợ cho các đối tượng 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 đại dịch Coovid -19.
(3). Phối hợp với các đơn vị tuyển dụng để tuyển lao động trên toàn địa bàn
huyện (nếu dịch Covid – 19 được đẩy lùi).
(4). Tham mưu Quyết định điều chỉnh hộ nghèo, hộ cận nghèo đợt 4, năm 2020.
(5). Rà soát, lập danh sách NCC và thân nhân được nhận quà nhân kỷ niệm 73
năm ngày TBLS 27/7/2020. Rà soát, lập danh sách thân nhân và người TCLS được
hưởng chế độ TCLS năm 2020 và các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa.
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 Hồ sơ đăng ký hộ tịch và hồ sơ XLVPHC của các xã: Hùng
Sơn; Hội Sơn; Đức Sơn và Phúc Sơn.
(2). 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). Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tổ chức sản xuất
vụ Hè thu – Mùa 2020;
(2). Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trong
chăn nuôi; thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm.
(3). Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống
cháy rừng; công tác phòng chống hạn hán; công tác phòng chống thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn.
(4). Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các địa phương thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020; tổ chức lễ công bố, đón nhận xã
đạt chuẩn NTM năm 2019; thẩm tra xã Vĩnh Sơn đạt chuẩn nông thôn mới.
(5). Đôn đốc, hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông
nghiệp năm 2020;
(6). Tham mưu UBND huyện tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 ngành
NN&PTNT.
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3.2.12. Phòng Kinh tế - Hạ tầng
(1). Tiếp tục triển khai các bước xây dựng nhãn hiệu tập thể Bánh gai Xứ Dừa
và nhãn hiệu tập thể Chè Gay.
(2). 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). Hướng dẫn xã Lạng Sơn triển khai thực hiện các nội dung liên quan và
từng bước hoàn thiện hồ sơ thủ tục trong xây dựng nông thôn mới.
(4). Kiểm tra, nghiệm thu đợt 1 cơ chế hỗ trợ tiền làm đường giao thông cấp
C theo Nghị quyết 64/NQ-HĐND của HĐND huyện (khi có đề xuất của các xã
được phê duyệt và đã hoàn thành).
(5). Chỉ đạo, đôn đốc xã Lạng Sơn rà soát, kiểm tra các tuyến đường giao
thông để đề xuất danh mục làm đường theo cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh (sẽ phê
duyệt khi có phân bổ của tỉnh).
(6). Đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nhiệm vụ
duy tu bảo dưỡng thường xuyên đường theo dự án LRAMP và duy tu bảo dưỡng
đường GTNT...
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). 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 huyện18.
(4). Tập trung giải quyết đơn kiến nghị của công dân19.
3.2.14. Phòng Dân tộc
(1). Kiểm tra thực tế việc thực hiện xây dựng công trình CSHT, các chính sách dân
tộc, nắm bắt tình hình và tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương
chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.
(2). Đôn đốc triển khai công tác xây dựng và duy tu, sửa chữa cơ sở hạ tầng thuộc
CT135 năm 2020.

1.2.15. 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 cán bộ chuyên môn thực hiện công tác đo đạc thực hiện trích
lục, trích đo hoàn thiện hồ sơ in GCN trình UBND huyện, Sở Tài nguyên và Môi
trường ký GCN theo thẩm quyền.
18
Các 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, Quy hoạch phân lô đất ở để đấu giá QSD đất tại xã Khai Sơn, Đường tả ngạn Sông
Lam, Xây dựng Sân vận động xã Khai Sơn.
19
Tổ chức đối thoại kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến bãi rác thải Thị trấn Anh Sơn, Đơn kiến nghị
của ông Nguyễn Kim Ngọ, Tường Sơn; bà Trần Thị Tuyết, Tường Sơn; bà Nguyễn Thị Tâm, thị trấn Anh Sơn; ông
Nguyễn Xuân Quỳ, thị trấn Anh Sơn; Bùi Xuân Tùng, thị trấn Anh Sơn, Đơn kiến nghị của 26 hộ gia đình, cá nhân
liên quan đến chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án: Đường huyện 349 từ Đỉnh Sơn tại Km0 đến ngã
ba Cây Khế tại Km8+000,71 huyện Anh Sơn
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(2). Thẩm định kịp thời hồ sơ cấp đổi, cấp lần đầu theo chủ trương đồng loạt
khi có hồ sơ do đơn vị tư vấn chuyển đến.
(3). Thực hiện công tác cập nhật chính lý hồ sơ địa chính theo quy định.
(4). Phối hợp với các phòng, ban, các tổ chức có liên quan trong xử lý công
việc theo thẩm quyền được giao.
3.2.17. Chi cục Thống kê
(1). Hoàn thành cáo báo báo theo kế hoạch thông tin trong tháng 6: Báo cáo kinh tế
- xã hội 6 tháng; Báo cáo phân tích nông lâm thủy sản 6 tháng, báo cáo thương mại 2019.
(2). Lập bảng kê điều tra nông nghiệp giữa kỳ 1/7/2020.
(3). Điều tra năng suất vụ xuân 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, QP-AN
diễn ra trên địa bàn; thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đưa Nghị quyết vào
cuộc sống; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các
ngày lễ lớn trong tháng và các hội nghị lớn của huyện; việc tổ chức đại hội Đảng các
cấp nhiệm kỳ 2020 -2025. - phong trào thi đua chào mừng 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 6 năm 2020.
(3). Tập luyện các lớp: nghiệp dư Sông Lam Nghệ An, nghiệp dư Pencatsilat.
(4) Tham gia Lễ Phát động toàn dân tập luyện môn Bơi phòng chống đuối
nước, giải bơi các lứa tuổi toàn tỉnh.
3.2.19. Trung tâm GDNN - GDTX
(1). Hoàn thành hồ sơ tuyển sinh, tổ chức khai giảng lớp Thú y tại xã Thọ Sơn.
(2). Đăng ký nghề phục vụ du lịch tại bản Cao Vều xã Phúc Sơn.
(3). Tổ chức thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 11.
(4). Tư vấn tuyển sinh, phân luồng học sinh sau THCS.
3.2.20. Trường THCS Anh Sơn
(1). Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Công văn số 142/PGDĐT-THCS,
ngày 28/04/2020 của Phòng GD&ĐT Anh Sơn về việc hướng dẫn dạy học, kiểm
tra đánh giá học sinh học kỳ 2 năm học 2019-2020. Tổ chức dạy học chính khóa,
dạy thêm, dạy học tăng cường cho học sinh khối 6, tổ chức ôn tập thi tuyển sinh và
THPT năm học 2020-2021 cho học sinh lớp 9 theo quy định.
(2). Tiếp tục hoàn thành hồ sơ, chỉnh trang cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
đáp ứng các nội dung về trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng
theo yêu cầu của Sở GD&ĐT Nghệ An. Đón đoàn thẩm định công tác kiểm định
chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia theo Thông tư số
18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/08/2018 để được kiểm tra đánh giá trong thời gian tới.
(3). Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, các nhiệm vụ phối hợp khác đúng
đủ, đảm bảo theo kế hoạch đề ra
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3.2.21. Công an huyện
(1). Chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ Công an
huyện Anh Sơn lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục tăng cường các biện
pháp phòng, chống dịch CoVid-19.
(2). Đẩy mạnh 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; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động của tổ công tác CA35.
(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 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 tổ chức tuần tra, KSQS
nắm chắc tình hình địa bàn, dự báo chính xác; giữ vững an ninh chính trị,
TTATXH, không để bị động bất ngờ.
(2). Tham mưu Hội đồng NVQS huyện tổ chức tổng kết công tác tuyển quân
năm 2020 đúng kế hoạch.
(3). Triển khai Ban CHQS xã, thị trấn tổ chức huấn luyện dân quân năm thứ
nhất tại 4 cụm; dân quân năm thứ 2 - 4; dân quân binh chủng; dân quân tại chỗ; tự
vệ các cơ quan, xí nghiệp đúng quy định (ngày 01/6/2020 tổ chức huấn luyện dân
quân năm thứ nhất).
(4). Tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025.
(5). Phối hợp với phòng Y tế tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
chứng nhận công dân hết thời gian cách ly tập trung; phối hợp với Bộ CHQS tỉnh
điều động xe vận chuyển công dân trở về địa phương bảo đảm an toàn sau khi công
dân hết thời gian cách ly tập trung.
(6). 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.
(7). Tiếp tục rà soát, xét duyệt hồ sơ chính sách theo Quyết định số 49 của Thủ
tướng Chính phủ còn sai sót, tồn đọng; làm tốt công tác tuyên truyền trong các ngày
lễ; làm tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội, "Đền ơn, đáp nghĩa".
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(8). 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.
(9). Thường xuyên bảo đảm tốt hậu cần, đời sống, VKTB cho nhiệm vụ
SSCĐ, huấn luyện và nhiệm vụ đột 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. Trong 5 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn huyện nói
riêng có nhiều trường hợp đuối nước thương tâm xảy ra. Bên cạnh đó, học kỳ II năm
học 2019-2020 kết thúc muộn hơn so với các năm trước nên tình trạng đuối nước có
nguy cơ tăng cao, rất đáng lo ngại. Vì vậy, yêu cầu các phòng, đơn vị, tổ chức đoàn
thể tham mưu các giải pháp phòng chống đuối nước kịp thời, hiệu quả (Ý kiến của
đồng chí Đặng Xuân Quang, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện).
Về vấn đề này, ngoài việc tham mưu các văn bản về thực hiện phòng, chống
đuối nước theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành, UBND huyện giao phòng
Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng: Lao động - TB&XH, Văn
hóa Thông tin; Công an huyện; các tổ chức đoàn thể; Trung tâm Văn hóa TT&TT
có những giải pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả không để tình trạng đuối nước
tiếp tục xảy ra.
2. Nhu cầu men phân vi sinh sản xuất nông nghiệp của người dân nhiều. Đề
nghị UBND huyện có giải pháp hỗ trợ (Ý kiến của đồng chí Nguyễn Đăng Khoa,
Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện).
Về vấn đề này, đề nghị Hội Nông dân có văn bản gửi UBND huyện (qua
Phòng Kinh tế - Hạ tầng) để trình Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN (thuộc Sở
KHCN tỉnh) xem xét quyết định.
3. Đề nghị UBND huyện có phương án hỗ trợ cồng, chiêng để giữ gìn bản
sắc văn hóa dân tộc cho các bản có đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn
huyện (Ý kiến của đồng chí Nguyễn Sỹ Tưởng, Trưởng phòng VHTT huyện).
Về vấn đề này, giao Phòng VH-TT báo cáo kết quả khảo sát thực tế về nhu
cầu hỗ trợ cồng, chiêng của các bản có đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn
huyện để UBND huyện xem xét giải quyết.
4. (1)Đề nghị 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 Long
Sơn; (2)có giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan khu vực Thị trấn Anh
Sơn (Ý kiến của đồng chí Phan Xuân Tuyến, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện).
Ý 1: Giao Thanh tra huyện tiếp tục tham mưu UBND huyện hoàn thành Kết
luận thanh tra.
Ý 2: Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì tham mưu UBND huyện chỉ đạo
UBND Thị trấn và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn Thị trấn triển khai thực
hiện để giải quyết thực trạng nêu trên.
5. Đề nghị các phòng, ban, đơn vị quan tâm, chuẩn bị các nội dung phục vụ
Kỳ họp thứ X Hội đồng nhân dân huyện (Ý kiến của đồng chí Nguyễn Hồng Phi,
Phó Chủ tịch HĐND huyện).
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Về nội dung này, giao các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc chuẩn bị các nội
dung liên quan phục vụ Kỳ họp thứ X Hội đồng nhân dân huyện, đảm bảo kế
hoạch đề ra.
6. (1)Đề nghị UBND huyện đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình
Sân vận động xã Vĩnh Sơn để phục vụ công tác thẩm tra các tiêu chí công nhận xã
đạt chuẩn NTM; (2)hỗ trợ kinh phí tập huấn công tác thú y năm 2020. (3)Đề nghị
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện cho ý kiến về việc tổ chức Lễ
công bố, đón nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019 (Ý kiến của đồng chí Đặng Đình
Luận, Trưởng phòng NN&PTNT huyện).
Ý 1: Giao Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện đẩy nhanh tiến độ
xây dựng hoàn thành công trình Sân vận động xã Vĩnh Sơn.
Ý 2: Phòng Nông nghiệp và PTNT làm tờ trình gửi UBND huyện (qua phòng
TC-KH) để xem xét giải quyết.
Ý 3: Ngày 06/02/2020 Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng
Nông thôn mới tỉnh có Công văn số 26-CV/VPĐP về việc tạm dừng tổ chức lễ
công bố xã đạt chuẩn NTM năm 2019 để phòng chống dịch bệnh đường hô hấp
cấp do virus Corona gây ra. Đến nay chưa có văn bản hướng dẫn tiếp, vì vậy nếu
các xã có nhu cầu tổ chức thì gửi văn bản về UBND huyện (qua phòng
NN&PTTT) để tổng hợp, xin ý kiến tỉnh quyết định.
IV. DỰ KIẾN NỘI DUNG HỘI NGHỊ THƯỜNG KỲ THÁNG 6/2020
1. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành UBND huyện tháng 6; nhiệm vụ trọng
tâm tháng 7 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 6; phương
hướng nhiệm vụ tháng 7 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 6; phương hướng
nhiệm vụ tháng 7 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 6; phương
hướng nhiệm vụ tháng 7 năm 2020 (Văn phòng ĐK QSD đất chuẩn bị; Đồng chí
Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách kinh tế) chỉ đạo).
5. Báo cáo tình hình quản lý quỹ ngân sách Quý II/2020; phương hướng
nhiệm vụ trong thời gian tới năm 2020 (Kho bạc NN Anh Sơn chuẩn bị; Đồng chí
Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo).
6. Báo cáo thu ngân sách quý II/2020; phương hướng nhiệm vụ trong thời
gian tới năm 2020 (Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II chuẩn bị; Đồng chí Chủ tịch
UBND huyện chỉ đạo).
7. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tháng 6; phương hướng
nhiệm vụ tháng 7 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).
8. Kịch bản tổ chức lễ hội “Uống nước nhớ nguồn” huyện Anh Sơn năm 2020
(Phòng Văn hóa Thông tin chuẩn bị; Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ
trách VH-XH) chỉ đạo).
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9. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tháng 6; phương hướng
nhiệm vụ tháng 7/2020 của phòng Tài nguyên &MT (Phòng Tài nguyên &MT
chuẩn bị; Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách kinh tế) chỉ đạo).
10. Báo cáo đánh giá tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2015-2020 và
nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2020-2025 (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị; Đồng
chí Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách kinh tế) chỉ đạo).
11. Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6; phương hướng,
nhiệm vụ tháng 7/2020 của Ban QLDA (Ban QLDA chuẩn bị; Đồng chí Chủ tịch
UBND huyện chỉ đạo).
12. Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra các cấp tháng 6 năm 2020
(Thanh tra huyện chuẩn bị; Đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo).
13. Các nội dung trình phiên họp tháng 6/2020 BTV Huyện ủy:
13.1. Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Phòng
Tài chính - KH chuẩn bị; Đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo).
13.2. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch KT-XH 6 tháng đầu năm và
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (Phòng Tài chính - KH chuẩn bị;
Đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo).
13.3. Báo cáo quyết toán ngân sách 2019; tình hình thực hiện dự toán ngân
sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (Phòng
Tài chính - KH chuẩn bị; Đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo).
13.4. Báo cáo kết quả thực hiện các chi tiêu KTXH giai đoạn 2016-2020; kế
hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2021-2025 (Phòng Tài chính - KH chuẩn bị;
Đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo).
13.5. Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện các công trình/dự án do UBND
huyện làm Chủ đầu tư 6 tháng đầu năm 2020 (Ban QLDA chuẩn bị; Đồng chí Chủ
tịch UBND huyện chỉ đạo).
14. 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 5 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
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